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Cunoscut pentru că s-a căsătorit cu o coreeancă, adeptă a sectei Moon, arhiepiscopul zambian Emmanuel Milingo a fost excomunicat de Biserica catolică, pentru că a investit ca episcopi patru preoți căsătoriți, din Statele Unite, /p.12 (Foto: epa)

Interviul face diferența
Deva (I.J.) - Una dintre cele mai dificile situații în care se află o persoană este atunci când trebuie să treacă printr-un interviu pentru angajare. Aceasta presupune că un individ a trecut deja printr-o primă selecție după depunerea CV-ului și a scrisorii de intenție, /p.6

Agentul de Poliție Precup (foto stânga), inculpat în cazul „Spumă și Bibanu" l-a arătat cu degetul pe 
adjunctul șefului de poliție al municipiului Deva +++ Precup susține că Nicolae Lavu a dat ordin să fie 
scoase din sediul Poliției o serie de documente care demonstrau că acesta sprijinea grupul interlopilor.

Dacă $1 i, scrie-ne!
Deva (C.L.) - Ai trecut printr-o întâmplare deosebită? Ai vreun hobby sau deții vreun record aparte? Ai fost protagonistul unei povești deosebite cu happy-end, 

Aijț/iuTni sau din contră un episod dra- 
wwTWggfe matjc țj.a marcat întreaga viată? Se întâmplă ceva deosebit pe strada ta? Scrie-ne pe adresa redacției, Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), sau trimite-ne un mail pe adresa adrian.salagean@informmedia.ro.

■ Precup, arestat în 
urmă cu doi ani, a 
făcut o serie de 
declarații șocante.

Deva (T.S.) - Astfel, fostul polițist Precup a susținut că există și alți polițiști implicați în gruparea infracțională

condusă de Spumă și Bibanu. Unul dintre aceștia este subcomisarul Mateș care i-ar fi adus o sacoșă plină de documente pe care echipa anchetatorilor de la București nu ăr fi trebuit să le găsească. El a explicat că, în vreme ce procesul verbal nu conținea nici o referire la ce fel de acte

sunt în sacoșă, dovada documentelor emisă de BGCOA conținea 60 de poziții, în timp ce, cea de la Parchet numai 20. Diferența de 40 ar fi dovada că cineva a avut interes să șteargă niște urme.De asemenea, Precup a mai spus că respectivele acte au fost scoase din Politie la

ordinul actualului adjunct al Politiei municipiului Deva, Nicolae Lavu.Contactat de Cuvântul Liber, Lavu a negat aceste acuzații. „Sunt minciuni. Eu am fost cercetat de Parchet în acest dosar. Declarațiile lui Precup simt pure invenții”, a spus Lavu.
Găsită moarta in munți

&

cuvAhtul LIBER
S Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
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f«onomîile rvin^ftîîctrMai puțin de 20% dintre români reușesc să facă economii într-o lună obișnuită, cel mai adesea suma acumulată fiind de maximum 100 lei noi.

■ luliana B., din Petro
șani, rătăcită în munți 
de două săptămâni a 
fost găsită moartă.

Petroșani (I.J.) - Cinci ore le-a trebuit jandarmilor și sal- vamontiștilor hunedoreni să recupereze trupul neînsuflețit al unei femei căzute sub Coama Murga, din Munții Vâlcan, într-o prăpastie de

aproximativ 40 de metri. „Femeia a plecat la cules de afine, cu o vecină, iar dispariția ei a fost anunțată în urmă cu două săptămâni de către vecinii acesteia. A fost căutată în tot acest timp de echipe mixte formate din sal- vamontiști și jandarmi însoțiți de câini dresați. Nu există suspiciuni de crimă”, susține George Resiga, șeful Salva- mont Lupeni. Jandarmii spun

că văile seamănă între ele, femeii i-a fost aproape imposibil la înserare să mai găsească drumul către casă. „Cel mai probabil ea a căzut de la înălțime în pârâu. Drumul este foarte accidentat. Cadavrul ei a fost transportat la morga Spitalului Petroșani, pentru efectuarea autopsiei”, a declarat pit. Alexandru Ghe- orghe, șeful postului de jandarmi Straja.

Speranțe 
pentru UEDeva (M.S.) - Politicienii hunedoreni se ara, tă încrezători în efectele benefice ale integrării României în Uniunea Europeană, deși apreciază că primii ani vor fi mai grei. Ei estimează însă că viata se va schimba în bine, pe termen mediu și lung, /p.6

m ia cuvâmtul liberi

Economii intre 
210 și 900 lei noi

Cuvântul liber, Sursa: Metro Media Transilvania I

Nicolae Păcurar, Hune
doara, ne trimite fotografia alăturată cu explicația: „Țe- bea - combustibil Euro 6 omologat. După Țebea, pe drumul spre Vârfuri, într-o benzinărie. Complet regenerabil, combustibilîd din căruță poate alimenta un cal putere pe o distantă apreciabilă. întrebarea este cât costă... litrul?”Așteptăm fotografiile dumneavoastră pe adresa cuvan- tul@informmedia.ro sau MMS la numărul 0728.222.779. Combustibil pentru... un cal putere! (Foto: Nicolae Pâcura)
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• Oprîșan, înlăturat. Consilierii PNL, PD și PC Vrancea au decis, ieri, într-o ședință extraordinară de Consiliu Județean, înlăturarea din funcția de președinte a lui Marian Opri- șan (PSD), motivând că acesta nu colaborează cu consilierii coaliției.
București, capitala francofoniei
■ Jacques Chirac și alți 
35 de șefi de state și 
Guverne au sosit la Bu
curești pentru sommet.

Prezintă scuze 
publice

Viena (MF) - Premierul socialist ungar, Ferenc Gyurcsany, și-a prezentat ieri scuzele publice pentru că a mințit în privința programului de austeritate e- conomică, subliniind necesitatea continuării lui. „Curajul de a acționa es
te mai important, în opinia noastră, decât necesitatea de a vorbi despre acest lucru”, a declarat el. Scandalul a izbucnit după ce un post TV a difuzat o înregistrare în care premierul recunoștea, în timpul unei reuniuni, că a ascuns în mod deliberat amploarea măsurilor de austeritate pe care intenționa să le adopte, pentru a câștiga alegerile.

Tony Blair
(Foto: EPA) 

Ultimul 
discurs 
laburist
Manchester (MF) - Premierul britanic, Tony Blair, a mulțumit, ieri, poporului britanic în cadrul ultimului său discurs în calitate de președinte al Partidului Laburist, în care a realizat un bilanț al celor zece ani cât a condus Guvernul. Scoțând îh față „cea mal lungă perioadă de creștere economică din Istoria britanică", Blair șl-a început alocuțiunea cu umor, detașare și dinamism, după ce a fost aclamat la Intrarea îb sala de congres.

București (MF) - Președintele Franței, Jacques Chirac, și alți 35 de șefi de state și Guverne francofone au sosit, ieri, la București, pentru a participa la sommet-ul Francofoniei, care se va desfășura azi și mâine în Capitala României.Printre cei care participă la sommet figurează și premierul Canadei, Stephen Harper, premierul provinciei Quebec, Jean Charest, președintele Confederației Elvețiene, Moritz Leuenberger, și prințul Albert al doilea de Monaco.De altfel, Canada va fi probabil țara-gazdă a viitorului sommet al Francofoniei.La deschiderea sommet-ului vor rosti discursuri, între alții, Blaise Compaore (Burki-

Ferenc Gyurcsany (Foto: epa)

Explozie Un atentator sinucigaș s-a a- runcat în aer la trecerea unei patrule a 
NATO ieri, lângă Kandahar, în sudul Afganistanului. (Foto: EPâ

Aviz favorabil 
de la CSM

București (MF) - Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat favorabil, ieri, cu unanimitate de voturi, propunerea ministrului Justiției pentru numirea ca procuror general al României a Laurei Codruța Kovesi.Avizul Consiliului Superior al Magistraturii este consultativ, singurul abilitat să facă numirile în această funcție fiind președintele Traian Băsescu. Laura Condruța Kovesi s-a caracterizat drept un procuror rezistent la muncă și la stres, hotărât și având capacitate de sinteză.Aceștia au susținut că, deși Kovesi îndeplinește condiția de vechime pentru ocuparea funcției de procuror general, ar trebui să aibă gradul profesional pentru nominalizare.Toate aceste probleme au fost eliminate după ce membrii CSM au considerat că Laura Codruța Kovesi îndeplinește condiția de vechime mai mare de zece ani prevăzută pentru funcție.

Președintele Confederației Elvețiene, Moritz Leuenberger, și Tra
ian Băsescu (Foto: EPA)na-Faso), Choummaly Saya- sone (Laos), James Michel (Seychelles), regele Marocului, Mohammed al VI-lea, șe- ful statului Haiti, Rene Preval, directorul general al UNESCO, Koichiro Matsuura, secretarul general al Organi-

Contestația lui Atanasiu, 
respinsă de Curtea de Apel 
■ în urma verdictului, 
Atanasiu rămâne sus
pendat din funcția de 
ministru al Apărării.

București (MF) - Curtea de Apel București a respins, ieri, cererea lui Teodor Atanasiu de suspendare a decretului prezidențial prin care a fost suspendat din funcția de ministrul Apărării. w*Decizia instanței poate fi atacată cu recurs în cinci zile.La jumătatea lunii iulie, Teodor Atanasiu declara că știe de la Direcția de Informații Militare că Adriana Săftoiu dă presei, „pe surse”, informații care să-l discrediteze. Adriana Săftoiu l-a dat în judecată pe Atanasiu pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanei.Tot împotriva lui Atana- 

zației Internaționale a Francofoniei (OIF), Abdou Diouf.
Barroso și RehnTot ieri, au sosit la București președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, și comisarul european 

siu a mai depus o plângere la Parchet deputatul PSD Eugen Bejinariu, care l-a acuzat de abuz în serviciu în chestiunea lobby-ului pe care serviciul secret al Armatei trebuia să-l desfășoare pe lângă parlamentari.în 12 septembrie, președintele Băsescu l-a suspendat din funcție pe Atanasiu (PNL), pentru a îndepărta ori(» tipfeiciune de influ*  ențare ««anchetei, având în vedere declanșarea procedurii de urmărire penală.

Teodor Atanasiu (Foto; epa)

pentru Extindere, Olli Rehn, la o zi după prezentarea raportului CE în Parlamentul European. Cei doi au avut convorbiri cu oficialii români și participă la deschiderea sommet-ului Francofoniei.Sommet-ul Francofoniei se va desfășura efectiv azi șif mâine, iar la eveniment autoritățile române i-au invitat, de asemenea, și pe foștii pre ședinți, premieri și miniștri de Externe români de după 1989, precum și pe reprezentanții familiei regale.Reuniunea la vârf este prima de acest fel organizată într-o țară europeană alta decât Franța și urmează să consfințească obținerea unei majorități de țări francofone în cadrul Uniunii Europene, după aderarea Ciprului la OIF și intrarea României și Bulgariei în UE. Din Organizația Internațională a Francofoniei fac parte 53 de state, iar alte zece au statutul de observator.
Voiculescu o 
atacă pe MacoveiBucurești (MF) - Președintele PC Dan Voiculescu a prezentat ieri, într-o conferință de presă, un presupus mandat de percheziție în alb, despre care a susținut că este semnat de procurorul Monica Macovei în 1984, acuzând-o pe a- ceasta de colaborare cu Securitatea. Președintele conservatorilor a afirmat că un astfel de document este „cutremurător și că „exprimă adevarat formă de poliție politică practicată înainte de 1989”.El a arătat jurnaliștilor o foaie de hârtie, pe care a scos- o din buzunar și despre care a spus că ar fi o autorizație de percheziție semnată în alb, în anul 1984, de către procurorul Monica Macovei.Documentul i-a parvenit în urmă cu câteva luni și, conform afirmațiilor sale, l-a făcut public la o zi după Raportul de țară pentru a nu afecta imaginea României în fața parlamentarilor europeni.Conform conservatorilor, Securitatea putea face percheziții oricui, la orice oră.
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>> > Z 7 j J a j j J J V JcJ’v.'v C J'v-Vv vvU K <■ V v «. A. w v 4.' v V 4. 4 < V iVt 4. 4'4’4.% 4 4%VvC£«4 4 4 tl’ii 4 l i 4<*4U<  l l 4 4 4 4

O uniune PD - PSD 
cât o pușcărie politică
Miron Beteg
mlronbeteg@yahoo.comLimba română a început să funcționeze după o gramatică cotrocenistă. Dacă spui că ai fost la o cafea nu înseamnă, nici pe departe, că ai fost la o cafea. Lași să se înțeleagă că e vorba, de fapt, de cu totul altceva. Poate ai oferit sau poate te-ai ales cu niscai voturi ale Opoziției și funcția de șef al SR1. Dacă mărturisești că ai luat masa cu oa- reșcine, asta poate reprezenta orice. Că ai făcut dragoste, că ai antamat o funcție la ONU, că ai mai albit un dosar la CNSAS sau chiar ai organizat niște alegeri anticipate. După limbajul de lemn, politicienii români au învățat limbajul esopic. Niciodată nu spun ceea ce par că spun. Am ajuns să nu mai cred nici când mă asigură că la 1 ianuarie 

vom intra în Uniunea Europeană. Dacă vor, dracu1, să spună cu totul altceva? Președintele Băsescu e tot mai greu de înțeles. Vorbește o limbă română care nu mai are nimic de-a face cu logica. Are tot mai puțin de-a face cu sylogismul și în acțiuni.Am crezut multă vreme că fostul prim-ministru e transformat în vedetă de televiziune de dragul ochilor Europei. (Parlamentul vrea televiziune proprie. Mai degrabă n-ar strica așa ceva la DNA.) Nici vorbă! Era nevoie în ochii românului de rând de un buboi purulent imens care, odată spart, să transforme PSD într-un partid curat, feciorelnic și numai bun pentru o alianță cu PD. Liberalii prea o luaseră razna încă 

din timpul campaniei electorale. Cum burghezia era privită ca dușman de clasă de ideologii muncitorimii, tot așa Băsescu vede în liberali „dușmani de palat". Alianța - consfințită de recenta propunere „după o cafea" a pe- sedistului George Maior pentru șefia SRI - dintre PD și PSD înseamnă, de fapt, Canalul și Balta Albă pentru liberali. O uniune cât o pușcărie politică. Liberalii ori salută din mers această guvernare, ori se vor prezenta la alegerile viitoare îmbucățiți, storși, gata învinși.Băsescu lucrează încet, dar sigur. Mi-e greu să cred că, în momentul în care Adriana Săftoiu depunea la Parchet o plângere împotriva ministrului Teodor Atanasiu, Traian Băsescu nu a dat acțiunii consilierului prezinden- țial undă verde. Cum președintele nu-și poate decora propriii oameni, pâra doamnei Săftoiu a fost un soi de medalie atârnată în pieptul acesteia de mâna tre- murândă a repede-operatului la 

Viena. O demonstrație pentru toată lumea că un amărât de purtător de cuvânt poate fi mai important decât șeful Armatei. Cum să te iei de piept cu Băsescu, dacă niște vorbe aiurea aruncate la televiziune împotriva doamnei Săftoiu le descifrezi apoi doar cu Codul Penal în mână? Acum i-a premiat și blajinul și rotofeiul soț, propunân- du-l în funcția de șef al SIE.Jucându-se de-a politica „la vedere", lăsându-ne să bănuim că nu are nimic de ascuns, Traian Băsescu a ajuns să facă, probabil fără voie, cel mai consistent lobby antiromânesc din câte ne-am fi putut imagina. E straniu totuși că omul care intervine în direct la niște biete emisiuni de televiziune n-a comentat defelproaspăta solicitare de autonomie teritorială a UDMR. El, care n-are nici răbdare pentru un comunicat de presă, acum tace mâlc, ca înaintea unei probleme minore. Nu-i cerea nimeni să reacționeze marinărește. Nici

* * 4 4 4 4 *4  « 4 4 4 * 4 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 « H 4 • • 4 4 •• 4 4 wmârlănește. Dar trebuia, totuși, s-o facă. Francofonia nu e o scuză. Chiar dacă și ungurii, am văzut, sunt francofoni. Să mă întreb și eu ce dracu' căuta neamțul în Bulgaria?Ca și cum ar fi simțit nevoia să suplinească mârâitul european, Traian Băsescu s-a transformat într-un soi de ghimpe în coasta aderării. Crede că poate dansa, dacă îi vine, pe mesele de la Bruxelles. Că poate râgâi la microfonul Europei ca la Golden Blitz, când chefuiește cu Gigi Becali. Cu toate privilegiile pe care le are, Băsescu se răzbună pe țară. încet, încet, cel mai mare dușman al României devine locatarul Cotrocenilor, cu gramatica lui îmbârligată. Și am senzația că-i place lucrul ăsta. Pentru el, când zâmbește Emil Boc, ; zâmbește țara! ?
♦

* *Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
Cotidian editat de SC Inform Media SRL,

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
4i, iccm i->-jo_a«\7n

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275, 212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
MARKETING $l PUBLICITATE: Magdalena Șerban - int.8806
DISTRIBUȚIE: Camelia Giga - int.8804
MICA PUBLICITATE: 212157
E-mafl: cuvantulOinformmedia.ro

Reclamații
privind 

difuzarea 
ziarului 

la telefonul 
0801 030303

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs,
Daniel 1. lancu, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus
ta-xele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la
0801 030303 (netaxabiD. devenind astfel cititor de probă

mailto:mlronbeteg@yahoo.com
cuvantulOinformmedia.ro


joi, 28 septembrie 2006 CRB ACTUALITATE /3

• Ședință de prevenire. Compartimentul Poliției de Proximitate Petroșani a organizat o ședință de prevenire la Școala Generală Nr.7 din localitate, unde a fost prezentată tema „Ce prevede legea", la care au participat 23 de elevi și 2 cadre didactice. (I.H.)
De două ori mai multi păduchi

După 16 ani de incertitudini, la 1 ianuarie 2007 vom deschide șampania. România devine oficial membru al UE. Sfârșitul marșului nostru netriumfal spre aderare e în esență startul spre o mare caznă națională care în aquis-ul comunitar se numește integrare. Cu toate că mai au doar trei luni până la aderare, românii habar nu au ce îi așteaptă. Nici autoritățile nu prea știu. Cert este că românii încep să fie mai preocupați de dezavantajele aderării decât de avantajele ei. Fenomenul e oglindit clar de ultimele sondaje de opinie. Dacă acum 10-12 ani, naivitatea națională făcea ca 90% din români să fie „fani euro", azi 54% din ei și- au pierdut exaltarea privitor la impactul aderării. Ei se tem de creșterea taxelor și impozitelor, de boom-ul prețurilor și de epidemia de falimente pe care concurența fără bariere a Vestului o va provoca. E frustrant, dar după primul pahar din festiva licoare nu vom prea avea timp pentru al doilea.

■ Triajul epidemiologie 
în școlile județului s-a 
încheiat. Rezultatul e 
trist.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcone@infomimedia.ro

Deva - Numărul cazurilor de scabie și pediculoză (râie și păduchi) s-a dublat în rândul elevilor, arată o statistică comandată de Direcția de Sănătate Publică Hunedoara odată cu începerea anului școlar. în urma controlului efectuat de medici în anul școlar trecut au fost depistate șase cazuri de scabie și 120 de pediculoză atât în mediul
Cazurile de scabie și pediculoză au crescut în rândurile elevilorurban cât și în cel rural. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Valea Jiului. Anul școlar 2006-2007 a

început cu 46 de cazuri de scabie și 208 de pediculoză. „Toate au fost semnalate, s-au luat măsuri urgente de

deparazitare, rezultatele după primele șase zile de tratament arată că rata de remisie este de 55% în cazul scabiei. La pediculoză rezultatele au fost mult mai bune, doar trei elevi au mai prezentat pa- raziți la al doilea control. Deși bolile sunt întâlnite atât la oraș cât și la sat, cele mai multe cazuri au fost întâlnite în municipiul Hunedoara și în Valea Jiului”, declară dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara.între cele mai răspândite afecțiuni înregistrate în rândul elevilor s-au numărat și micozele și angina, cele două boli se află în limitele curente.
Concurs de videoclipuri antidrog
■ Elevii de la liceele 
din Deva vor avea posi
bilitatea să creeze 
clipuri educaționale.

CĂLIN Bicăzan

Deva - Centrul Județean de Asistență Psiho-Pedagogică Deva în colaborare cu Centrul

de Asistență Antidrog organizează cea de-a IlI-a ediție a concursului educațional de videoclipuri. Scopul acestui concurs constă în oferirea de alternative educaționale prin utilizarea tehnicilor informaționale. Gazdă a acestui început de ediție a fost ieri Liceul Sportiv din Deva, acolo unde liceenilor li s-a făcut o comparație între video-Avem tone de legislație branduită cu aquis-ul comunitar. Aproape nimic nu se aplică. După aderare, legile vor începe să acționeze. Rigoarea birocratică a UE își va băga nasul peste tot. De la cotețul porcului și țâța vacii, până la tehnologia uciderii amiabile a muștelor, de la numărul de pomi din grădină, până la lungimea cortegiului funerar totul va fi standardizat. „Las că merge și așa"- ul atât de apropiat firii noastre va fi permanent dinamitat de tenacitatea aproape maniacală a unui sistem organizat, bazat pe randament, calitate, target-uri și respectarea lor. Dacă aderarea a fost o cursă mai mult formală, integrarea ne va obliga, pe bune, să lucrăm „europenește". Oricum am lua-o, pentru noi ăsta e răul cel mai mic.
La concurs a participat un număr mare de elevi (Foto: cl)

Monument al Europei la Deva

Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Râceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
• Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

întrebarea săptămânii: Dacă 

mâine ar fi alegeri, l-ați vota pe

NU
Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.
Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 29 sep
tembrie, ora 24.

■ Un monument care 
să redea simbolic ideea 
de „Europa" va fi 
amplasat în Deva.

Deva (S.B.) - Ridicarea în municipiul Deva a unui viitor monument dedicat Europei este propunerea Bisericii Ortodoxe Române, care se pare că va fi și finanțatorul principal al lucrării. Punerea în practică a acestei idei s-a făcut cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara (CJHd.) și al Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Deva- Hunedora (UAP). în acest scop, sculptorii Nicolae Adam, Cătălin Dragomir, loan Medruț, loan Șeu, Kovacs Ernest și Cristian
Ucis de tren

Deva (M.T.) - Un tânăr de 24 de ani, din Brașov, și-a pierdut ieri seară viața, fiind tăiat de roțile trenului rapid 375-2, care circula în direcția Cur- tici-București Nord, în gara din Deva. Polițiștii Serviciului TF Deva au fost anunțați de impegatul de mișcare, în jurul orei 16:10, despre tragicul accident. Se pare că tânărul a ajuns prea târziu în gară, iar trenul cu care urma acesta să plece spre casă fusese pus în mișcare. A încercat să urce în tren, însă s-a dezechilibrat și a căzut sub roțile trenului. „Corpul tânărului a fost sfârtecat. I-au fost tăiate membrele și abdomenul. în cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragicul accident”, declară comisar șef Vasile Hrițac, șeful Serviciului TF Hunedoara.

Iamza au prezentat șase machete, ce au fost supuse unei dezbateri publice, fiind expuse o perioadă la Galeria de Arte „Forma” Deva. Ieri, o comisie a UAP Deva a numărat voturile cetățenilor (125), dar și pe cele ale artiștilor participanți la concursul de proiecte. Opțiunile devenilor au desemnat proiectul câștigător ca fiind cel prezentat de loan Șeu. Artiștii plastici au apreciat mai mult lucrarea lui Cătălin Dragomir. în funcție de aceste clasificări și de o a treia, care va fi a Comisiei pentru Cultură a CJHd. va fi aleasă macheta ce va deveni un nou monument în Deva. Locul unde va fi amplasat acesta nu a fost încă stabilit.

clipurile făcute de profesioniști și cele făcute de copii anul trecut. Condițiile necesare participării la acest concurs au fost aduse la cunoștința elevilor. Astfel, un videoclip trebuie predat pe CD în format WMV (Windows Media Video), durata lui trebuie să fie de minim 1 minut și maxim 3 minute, iar în cazul uitilizării unor codec- uri speciale, videoclipul trebuie însoțit pe CD de codec- urile respective.
Interesați de concursConcursul de anul trecut a fost bine primit de elevi și se așteaptă ca ediția din acest an să aibă la fel de mult succes. „Anul trecut au intrat în concurs 116 videoclipuri, iar la fiecare videoclip au lucrat 5 copii. Sperăm că în acest an

Dan Oltean (Foto: cl)cifra va fi la fel de mare. Plănuim ca până în decembrie să trecem pe la toate liceele din Deva”, a spus psihologul Dan Oltean, coordonator al CJAPP. Următoarele licee pe lista organizatorilor acestui concurs sunt Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” și Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi”.

Autor, Cătălin Dragomir Autor, loan Șeu (Foto: cl)

Redactorul-șef vă spune azi "Alo!"
Deva (A.S.) - Doriți să vă spuneți părerile despre ziarul „(Cuvântul liber”? Aveți idei sau propuneri pentru anumite subiecte? în fiecare zi de joi, între orele 10 și 11, redac- torul-șef Adrian Sălăgean este la dispoziția dumneavoastră, a cititorilor, la numărul de telefon 0254-211275. Vă invităm să profitați de această ocazie. Pe noi ne poate ajuta să îmbunătățim conținutul ziarului. Pe dumneavoastră vă poate face cititori din ce în ce mai mulțumiți. Nu în ultimul rând, informațiile primite de la dumneavoastră pot fi baza mior articole de presă menite să rezolve problemele oamenilor acestui județ.

Redactor-șef Adrian Sălăgean

Credem cu adevărat că ziarul „Cuvântul liber” trebuie să rămână un camarad,poate singurul, al cititorilor și la rău și la bine. Sunați- mă deci, cu încredere, în fiecare zi de joi, între orele 10 și 11. Eu voi spune primul „Alo!”.

mailto:lna.jurcone@infomimedia.ro
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1573 - S-a născut Caravaggio, pictor renascentist italian 
(m. 1610)._______________________________________________
1745 - Imnul național britanic, «God Save tHe King», a

fost interpretat prima oară la Teatrul 
Drury Lane din Londra._______________
1803 - S-a născut sctiitoMl Prosper 
Merimee, creatorul nuvelei moderne fa 
literatura franceză.____________________
1848 - A treia Adunare națională de 
la Blaj a adresat Parlamentului de la 
Viena „Memoriul poporului român din 
Transilvania", prin care se susținea prin
cipiul egalității naționale cu toate 

popoarele din imperiu._____________________________ _____
1882 - S-a născut istoricul și arheologul Vasile Pârvan 
(m. 26 VI 1927). ___
1891 - A murit scriitorul american Herman Melville, 
autorul romanului „Moby Dick" (n. 1819)._______________
1895 - A murit Louis Pasteur, chimist |i miimblaleg 
francez (n. 1822).________ ___ ________ ____________________
1914 - A avut loc urcarea pe tron a regelui Ferdinand I 
de Hbhenzdllern-Slgmaringen (1865-1927), nepotul $1 sus- 
cesorul regelui Carol I (n. 1839 - m. 1914).______________
1924- S-a născut actorul Italian Marcello Mastrolarmi (m. 
1996).____________ ;______________________ ;____________ _
1934 - S-a născut actrița franceză Brigitte Bardot.
1966 - A murit Andrâ Baton, poet |l eseist francez, fanda- 
tor al suprarealismulai fa. 1896).________________________
1991 - A murit Miles Davis (foto), trompetist amedcao de 
jazz (n. 1926).

Cer noros. Posibil ploaie, Maxima va fi de 18°C, iar minima de 7°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer mai mult noros. Maxima va fi de 21°C, iar minima de 7°C.
Sâmbătă. Cer partial senin. Temperatura maximă 22°C. Minima va fi de 10°C.

I
Calendar Creștin-Ortodox __ ______________
Cuv. Hariton, mărturisitorul; Sf. Prooroc Varuh; Sf. Mc. 
Pimen.

Calendar Romano-Catolic______ g- -S
Ss. Vanceslan, m.; Laurențiu Ruiz și îns., m.

Calendar Greco-Catolic____________________________
S. Hariton Mărturisitorul, c.

Întreruperi ipA, rax, curent

Energie electric; _ ___ ________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, pen
tru executarea de lucrări programate, între orele;
8.00-14.00 fa Poienița Voinii, Clopotiva. Pâclișa
9.00-16.00 fa localitatea Sântuhalm (zona Canton GFR - 
Wilmos).

- metan___ 1 ■____________ . ■
Astdz., furnizarea gazului metan va fl întreruptă fa Deva, 
între orele:
8.30 - 12.00 pe Str. Liliacului bl. 26, sc.D.

Apă______________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Scoici cu vin alb
Ingrediente: 1 kg carne scoici, 3 cepe tăiate mărunt, felină tăiată cuburi mici, 2 morcovi tăiați mărunt, 1 legătură pătrunjel tăiat fin, 500 ml vin alb, linguriță sare, 2 foi de dafin.
Mod de preparare: Scoicile se spală bine, se pun la fiert în apă cu putină sare. Se scot, se adaugă morcovii, felina, putină apă și se lasă la înăbușit 5-7 minute, după care se adaugă ceapa, vinul, sare și piper, foi de dafin. Se dă un clocot. Se servesc fierbinți.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Berbec

4*

O

Sunteți nemulțumit de tot ce se petrece fa jur și vă teșiți din fire. Vă sfătuim să nu exagerați și să vă controlați. Evitați discuțiile aprinse cu persoana iubită!
TaurSe pare că astăzi aveți un spirit critic ieșit din comun și aveți tendința să faceți o tragedie din orice mărunțiș. După- amiază vă pregătiți pentru o călătorie.
Gemeni 4f Dimineață veți reuși să vă dezamăgiți un prieten apropia.. Sunteți predispus la gafe. Vă sfătuim să nu îi cântați nod . fa papură partenerului de viață.
Rac ■* ■■ -..............- - - - —S-ar putea să fiți neliniștit din cauza unor probleme finan- '. ciare minore. Nu este cazul să vă faceți probleme. După-® amiază, o rudă apropiată vă împrumută bani.
LeuAveți tendința de a deveni prea insistent cu cei din jur, chiar'' sâcâitor. Neînțelegerile cu un prieten vă pun pe gânduri.*  Nu cumva exagerați!?
FecioarăAcordați prea multă importanță unor probleme mărunteși sunteți tentat să exagerați. încercați să vă detașați! Grijile nejustificate ar putea să vă afecteze.
Bălane»Faceți câteva drumuri, și reușiți să îmbinați interesele profesionale cu cele.personale. Resimțiți o stare de nervozitate acută și sunteți tentat să exagerați.
ScorpionDin cauza oboselii este posibil să fiți din cale afară de nervos r: să vă controlați cu mare greutate. Nu este exclus să vă certați cu cei din jur. Atenție!
Săgetător ______  _ _Aveți tendința să vă enervați fără motiv, ceea ce vă poate pune în situații neplăcute. Vă recomandăm să evitați acti-. vitățile sociale și afacerile.
Capricorn

Solufla Integramel din numărul 
precedent: I - N - C - A - TELE
FOANE - PAVILION - AUZI - TAS
- Rl - DA - TM - CE - SURD - A
- U - ATE - DOG - MAT - TE - TA
- UED - EMIR - ORNIC - ATU - 
IT - EC - AS - AC - RR - ULUC - 
PLATE - ACEL

Dispecerat apă rece 227087 
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica______929
Dispecerat gaz_______227091
Informații CFR_______ 212725
Urgențe_________________ 112
Pompieri________________ 981
Jandarmerie_____________ 956
Pol iție___________  955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

Aveți o problemă creată de dificultățile de concentrare. Nu vă ocupați de mai multe lucruri în același timp, pentru că riscați să aveți surprize neplăcute.
VărsătorUn prieten vâ redă buna dispoziție fi optimismul gm-punându-vă o colaborare. Recomandăm să terminați ce ați început și să

>
Pești

■ • r '

Dimineață sunteți predispus la exagerări. O discuție banală cu un coleg de serviciu poate să degenereze într-o ceartă , serioasă. Puteți evita divergențele.
7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:05 Aventuri de vacanță

▼ Bțcomedie, SUA, 1985). 
Cu: Karen Austin, John 
Candy, Kerri Green. R.: 
Carl Reiner

935 Efectul MG (r) 
10:35 Spectacolul lumii... 

văzut de I. Grigorescu 
11:05 Cultura libte (r) 
11:50 Integrame despre inte

grare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor 

12:00 Misterele din Sankt
B Petersburg (r) (ep. 63, 

dramă, Rusia/SUA) 
13:00 Cony și restul lumii

B(ep. 57, comedie, SUA) 
1330 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
17:00 Jurnalul TVR 
17:10 Poveri întunecate 
1800 Misterele din Sankt

BPeteisburg (ep. 64, 
dramă, Rusia/SUA) 

19:00 Jurnalul TVR. Sport

19:55 Fotbal.
Med din Cupa UEFA 

2000 Dinamo - Xanthi
(retur). Live

22:10 Mari Români. Con
stantin Brâncuși vs. 
Mircea Eliade

24:00 Jurnalul TVR
0:15 Integrame despre ; 

integrare (2 episoade)
030 Crime perfecte (ep.
g 11, thriller, SUA 

1993). Cu: Dan 
Hedaya

1:10 Dincolo de viață
O (partea a lll-a) (dramă, - 

Franța, 2002). Cu: 
Dominique Blanc, 
Omella Muți R.: Lucas s 
Belvaux

3:00 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

0 riari Români (r)
540 Crime perfecte (r) (ep.
B 11, thriller, SUA 

1993). Cu: Dan 
Hedaya, Peter Holland

700 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit
B(film serial, reluare) 

10:00 Familia Bundy
B(film serial, reluare) 

12:00 Molly (film, reluare) 
13:00 Știrile ProTv 
13:30 Vacanta Mare 

(reluare) 
14:00 Trei frați (comedie, 
V «3 Franța, 1995). Cu: 

Didier Bourdon, 
Bernard Campan, Pas
cal Legitimus. R.: Didi
er Bourdon, Bernard 
Campan 

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

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, 

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

Vremea

2030 Luptă surdă
•«raKthrilfer, SUA 1997).

Cu: James Garner, 
Marlee Matlin, Charles 
Martin Smith, Ken 
Welsh. R.: Daniel 
Petrie Jr. 

22:15 La Bloc (s) 
2300 Știrile ProTv. Sport 

023:45 CSI: Miami (s).
Cu: David Caruso, Emi
ly Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. 
R.: Daniel Attias, Nor- 

berto Barba, Scott 
Brazil

045 Familia Bundy (r) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (r)
2:00 Știrile ProTv 
300 CSI: Miami (r) 
400 Luptă surdă (film, r) 
600 Stilul Oana Cuzino (r)

600 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

700 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia (s). Cu: Ele

na Korikova, Petr 
BKrasilov, Daniel 

Strakhov 
12:00 Secretul Măriei (s) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
1345 Ziua judecății (r) 

(divertisment) 
1600 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad 
18:00 Vocea inimii (serial, 

dramă, România, 
g 2006). Cu: loan Isaiu, 

Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, 

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

2030 Verdict sub 
«ia amenințare (thriller, 

SUA, 1994). Cu: 
William Hurt, Gabriel 
Byrne, Armand 
Assante, Joanne Wha
lley, Kathleen Quinlan. 
R.: Heywood Gaould 

23:00 Observator 
cu Letiția Zaharia. 
Sport

23:50 Extragerea Joker 
și Super 
Loto 5/40

2400 Sub acoperire
B (film serial, polițist, 

SUA, 2000). 
Cu: Peter Dobson, 
Melora Hardin, 
Cameron Richardson, 
Michael Angarano

100 întâmplări hazlii
B (serial)

200 Concurs Interactiv 
300 Observator (r) 
400 Anastasia (rj 
500 Vocea inimii (r)

f

i

f

800 Lecția de... istorie. Po
vești de la Palat (doc., r) 9:00 
Micuța Zorro (r) 1000 Tono- 
matul DP21130 Caracatița (s) 
1230 Cum să nu ne îmbrăcăm , 
(r) 1300 Bugetul meu (r) 1400 
ABC... de ce? 1430 Aventuri 
din Kytera (s) 1500 împreună 
în Europa! Emisiune în limba 
maghiară 16:00 Jurnalul TVR 
(r) 1630 Tribuna partidelor 
parlamentare 17:00 Micuța 
Zorro (s) 1800 Lecția de... să
nătate. Puterea consumatoru
lui 1830 Caracatița (s) 1930 
Motocidiștii pofticioși (doc.) 
20:00 Pe urma banilor (doc. 
Finlanda, 2005) 2100 Ora de 
știri 22:00 Ură și diamante 
2345 Marcă înregistrată 0:15 
Futurama (d. a.) 045 Jurnalul 
Euronews pentru România 
100 Tonomatul DP2 (r)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 De 3x femeie (r) 7:00 
Rebelde (r) 8:00 Visuri fără 
preț (r) 900 Ciocolată cu piper 
(s) 10:00 Al șaptelea cer (s) 
1100 Bărbatul visurilor mele 
(r) 12:00 Minciuna (serial, 
Mexic, 1998) 14:00 Jurămân
tul (s) 15:15 Rețeta de acasă 
1530 Visuri fără preț (s) 1630 
Poveștiri adevărate 1730 De 
3x femeie 1830 Rebelde (s) wqtTÎmktoon cac (comedie, SUA 1992J.1635

Micuții infracton (aventuri, 
SUA, 2004). 18:10 Empire. 
Falls (partea I) (dramă,! A 
2005). 20:00 Spune *da*-  
(comedie, Spania, 2004). 
2135 Empire Falls (partea a' 
ll-a) (dramă, SUA, 2005K 
23:00 Candidatul altoite 
(thriller, SUA 2004).

■ si... *.  ■ . N

MMM
06.3007.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

9:45 Re skateboard (comedie, 
SUA, 2003). 1130 O iubire 
perfectă (romantic, Canada, 
2004). 13:00 Yu-Gi-Ohl (ani
mație, Japonia, 2004). 1430 
Liga feminină de basebaR

i

1

1930 SOS, viața meal (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s) 
2130 Daria, iubirea mea (s, 
dramă, România, 2006) 2230 
Tărâmul pasiunii (s) 2330 
Bărbatul visurilor mele (s)

900 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Căsătoriți pe viață 
(s, SUA, 2001) 1100 Telesho
pping 1130 That '70s Show 
(s) 1200 Quizzit 1300 țara Iu' 
Papură Vouă 13:20 Look who 
is winning 14:30 Miezul pro
blemei (r) 16:00 Naționala de 
bere 1700 Bărbatul din vis (s) 
18:00 Poză la minut (s, r) 
1830 Știri Național TV 19:45 
Jara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 2000 Film artis
tic 22:00 Poză la minut (s) 
2230 Miezul problemei 24:00 
Știri Național TV

i J ® 4 A * A ' » ■ , '

10:10 Doctorul de suflete (r) 
1145 Echipa de elită (r) 13:45 
Krypto, câinele erou (s) 14:15 
Liga juniorilor - Looney Toons’ Marș forțat. Cu George Mihal- 
(s) 14:45 Joan din Arcadia (r) cea 1400 Teleshopping 14:35 
16:00 Bună dimineața, Miami!’ Lumea cărților 1535 Euroblitz:
(r) 1630 Urâtul și frumosul 
(dramă, SUA 1952) 19:00 Doc
torul de suflete (s) 20:00 Ro
mâni de succes 20:20 Calea 
misterelor (s) 2130 Bună dimi
neața, Miami! (s) 2200 Invazia 
roșie (acțiune, SUA) 030 Twin 
Peaks (s) 130 Echipa de elită
(s) 230 Invazia roșie (film, r)

730 Dragoste și putere (r) 
8:35 Mariana - Prețul ino
cenței (r) 935 Sunset Beach (s) 
1035 Super recorduri (r) 1100 
Tele RON 12:50 Garito 1430 
Dragoste și putere (s) 1500 R^rtateî "burste^F’15:15
Legea concurenței (comedie, Deschide |umea| ț7:oo Reali- 
SUA, 1997) 1730 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 1900

vați-mi casa! (r) 21:00 Focus

SUA, 1997) 1730 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 1900 
Super recorduri (s) 1930 Ca
mera de râs 2000 S.O.S. Sal
vați-mi casa! (r) 21:00 Focus 
Plus. Prezintă: Cristina Țopes- 
cu 22:00 Cupa UEFA: CD 
Nacional - Rapid București. în : 
direct. Dos Barreiros - Funchal 
2345 Poliția în acțiune (r) 030

Super recorduri (s) 1930 Ca
mera de râs 2000 S.O.S. Sal

Plus. Prezintă: Cristina Țopes-
cu 22:00 Cupa UEFA: CD 
Nacional - Rapid București. în
direct. Dos Barreiros - Funchal
2345 Poliția în acțiune (r) 030
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OH HIE HE ZI: 
www.romedic.ro
Deva (C.P.) - Acesta este un site unde puteți găsi expli
cații și valorile normale privitoare la analizele medicale, 
precum și informații legate de semnele și simptomele anu- 

.ieaitor boli.

Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Primăria Municipiului Deva:__________________________
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:_____________
Simian Jitlan, viceprimar începând cu ora 09.00

Primăria Municipiului Orăstie:____________ _____ J____
lost Blaga, primar 10.00-11.00

Romii,
■ Conaționalii pot 
pierde 35 de milioane 
de euro dacă nu se 
organizează.

Ina Jurcone
lna.jurcone@informmedia.ro

Deva - Grupul de Lucru Mixt creat special pentru integrarea și rezolvarea problemelor romilor a dat ieri, după 10 luni de la constituire, rezultate. în prezența lui Aurel Pricăjan, prefectul de Hunedoara, și al președintelui Pro Euro București, Gheorghe Ivan, au fost constituite șapte grupuri de lucru pe domenii sectoriale. Ele sunt constituite

organizați în ceasul 12pe domeniile administrație publică și dezvoltare comunitară, comunicare și participare civică, locuințe, sănătate, justiție și ordine publică, economie și securitate socială și protecția copilului, educație, cultură, culte. „Tot ce s-a discutat astăzi face parte din strategia națională existentă încă din 2001. Ea ar fi trebuit să fie funcțională de atunci, nu după cinci ani. Am reușit constituirea în grupuri concrete, cu persoane responsabile, care sunt instruite exact în domeniile de activitate cerute. Fiecare grup are în componență patru persoane: două din partea administrației publice și două fac parte din

Corina Copeti Mircea ZidărescuONG-urile active”, declară Mircea Zidărescu, facilitator comunitar.Cele 35 de milioane de euro, proveniți din fonduri europene pentru integrarea romilor în comunitate ar putea fi, în acest caz, accesați. „Sperăm să putem scrie proiecte. Grupul speră să reali

zeze o legătură între comunitatea romilor, organizațiile locale și fondurile europene. Astăzi au fost puse bazele unei conlucrări care sperăm să a- ducă bani pentru comunitate”, susține Corina Copeti, reprezentanta comunității rome în cadrul Prefecturii Hunedoara.
tn județ_________________________________________________
- DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7; Tătărăști - Ilia - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.
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Bugetul Uniunii Europene

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091

- Informații CFR 212725
-Orgențe 112

Pompieri 981
Jandarmerie 956
Politie OBS
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145
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1 euro 3,5355 lei
1 dolar american 2,7853 lei
1 gram aur 53,2842 lei

Bl Circa 46% din chel
tuielile de la bugetul 
UE sunt destinate agri
culturii.

Clara PAs
dara.pas@lnformmedla.ro

Deva - Restul de 34% sunt destinate fondurilor structurale și de coeziune, iar 20% pentru alte politici și cheltuieli administrative. în ce privește bugetul alocat României acesta va fi de circa 29,6 mid. de euro, din care 12 mid. de euro destinate agriculturii și dezvoltării rurale pentru perioada 2007 - 2013, iar pentru instrumente structurale peste 17 miliarde de euro pentru aceeași perioadă. Politica Agrară Comună, a cărei beneficiar va fi și România, are 2 piloni de bază, anume pilonul 1- Organizații Comune

de Piață și pilonul 2 - Dezvoltarea Rurală.
Direcții de dezvoltarePilonul 1 se referă la prețuri, stocare, ajutoare financiare (plăți directe, resti- tuții la export, etc), cote și protecția vamală. Pilonul 2 (dezvoltarea rurală) prin Fondul European de Agricultură și Dezvoltare Rurală are 4 axe de dezvoltare: axa 1 (îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și silvic care are 10 măsuri de finanțare), axa 2 (îmbunătățirea mediului și a peisajului cu nouă măsuri de finanțare), axa 3 (calitatea vieții în spațiul rural și diversificarea economiei rurale având 8 măsuri de finanțare), axa 4 (programul LEADER care se adresează Consiliilor Locale și parteneriatelor public-privat). Din totalul de 12 miliarde de

MMM|

Agricultura este destinația principală a banilor comunitarieuro pentru perioada 2007- 2013, circa 5 miliarde sunt destinate plăților directe prin APIA și circa 7 miliarde de euro sunt destinate finanțării proiectelor de investiții din
mediul rural conform axelor și măsurilor prezentate anterior. Astfel, axei 1 îi sunt alocate 45% din fonduri, axei 2 -25 %, circa 27,5 % axei 3 și 2,5% axei 4.
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Societatea 

snp C;.

Preț 
închidere (lel/a 

0.5500

Variație 
cț) (%) 

1.85
SIF1 2.4700 2.49
TIV OPERARE- MAJORARE -CAPITAL SOCIAL
BRD 18.1000 -1.09
BGC 0.5000 -0.99
IMPACT 0.4900 -1.01
BIOFARM 0.5600 -0.88
ANTIBIOTICE 1.3800 1.47
AZOMUREȘ 0 1740 -0.57
RDMPETROL 0.0900 0

g SIF3 2.3300 0.87
* SIF5 2.8400 0

Rubrică realizată de SVM IFB FINWf•ST SA DEVA,
B-dul Decedai, Bl. R, patter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.
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Soluția jocului din 
numărul precedent
7 8 9 3 2 6 4 1 5
3 15 4 7 8 6 9 2
4 2 6 5 1 9 3 8 7
9 7 3, 8 5 2 1 6 4
5 4 81 6 3 1 7 2 9
2 6 1 9 4 7 5 3 8
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Informația în 
Parkinson e vitală

Deva (I.J.) - Doar 30% dintre bolnavii de Parkinson din județ beneficiază de tratamente medicamentoase gratuite. Lipsa de informații în ceea ce privește gravitatea maladiei Parkinson face ca, din cei 2.096 de bolnavi din județ, doar 350 dintre ei să beneficieze de tratamente gratuite. „Asta este una dintre cauze: bolnavii care nu cunosc nimic despre ce înseamnă să ai Parkinson. Ei nu știu cât de gravă este boala și cum se poate ameliora. însă problema este că nu avem nici specialiști în domeniu care să o poată identifica încă de la debutul ei. Speranța de viață a bolnavului crește în funcție de tratamentul pe care îl face. Se înregistrează un viciu de procedură prin faptul că Ministerul Sănătății nu are o statistică clară cu bolnavii cronici, din care fac parte și bolnavii de parkinson”, declară mr. Dan Răican, președintele Asociației Antiparkinson Deva. într-un clasament național din care rezultă că sunt înregistrați cca 73.000 de bolnavi, județul Hunedoara se situează pe locul 13 ca număr de cazuri, cei mai afectați fiind bărbații. Costurile lunare pentru un bolnav sunt în medie de 700-800 de lei. Asociația Antiparkinson Deva este singura de acest gen constituită la nivel național. Din ea fac parte 160 de membri. Doar 10 dintre aceștia sunt din județ. Membru de onoare al ei este Cornel Constantiniu, recent operat pe creier.

loua telefonie națională

Peste 550.000 de români au ales serviciul de tele
fonie fixă RDS.Tel!

Facturi telefonice foarte mici! Prin RDS.TelPrin tarifele practicate pentru convorbirile în rețea precum și pentru convorbirile către alte rețele fixe, mobile și pentru destinații internaționale, prin politica de minute lunare gratuite, nu în ultimul rând și prin oferirea serviciilor de telefonie fixă la pachet cu cele de cablu TV sau Internet, abonații RDS.Tel sunt cei care beneficiază de facturi telefonice foarte mici, cu până la 50% mai mici*  decât ale altor operatori de telefonie fixă de pe piață.„Prin politica noastră tarifară ne dorim ca serviciile oferite să fie pe măsura așteptărilor clienților noștri. Aceștia vor putea beneficia mai mult ca oricând de avantajele aduse de serviciul de telefonie fixă RDS.Tel, care în momentul de față reprezintă soluția cu cel mai bun raport calitate - preț pentru consumatorul de astăzi", afirmă Ovidiu Ghiman, director comercial RCS & RDS.^Reducerea este calculată la nivel de tarife și abonamente, în cazul abonaților RCS & RDS care beneficiază de abonamente RDS.Tel în valoare de 0 (zero) lei.
Abonatul RDS.Tel „iese" întotdeauna în avantaj

„6+1" e numărul câștigător pentru orice abonat RDS.Tel!Noua telefonie națională oferă 7 motive pentru care merită să deveniți abonat la serviciul de telefonie fixă:1. abonamente și tarife cu până la 50% mai mici; compârativ cu oferta operatorului public de telefonie;2. abonamente începând de la 3 euro și dacă beneficiați deja de serviciul de CaTV de la RCS & 
RDS, abonamentul este 0 (zero lei)*;3. utilizatorul primește lunar zeci, sute și chiar mii de minute naționale gratuite, incluse în abonament;4. gratuitate la instalarea postului telefonic;5. garanția calității sunetului indiferent de zona geografică;6. 6 servicii suplimentare gratuite la orice tip de abonament;7. taxare din primul minut la 10 secunde.* doar în zonele unde există infrastructură de fibră optică

Tarife mici 24/24hAbonații RDS.Tel nu sunt restricționați de ora la care pot iniția convorbiri locale sau naționale. Tarifarea către orice destinație locală sau națională este nediferențiată: nu există paliere orare prestabilite, iar tariful este unic pentru convorbirile în rețeaua RDS.Tel către orice destinație, la orice oră din zi: doar 1 eurocent/minut.Tarifele pentru convorbirile locale în rețeaua operatorului public sunt de doar 2 eurocenți/minut și respectiv de 3.5 eurocenți/minut pentru convorbirile interjudețene - acestea fiind tarifele cele mai avantajoase de pe piață.Pe lângă reducerile de până la 50%, clienții vor beneficia în continuare de până la 4400 de 
minute gratuite lunar în funcție de cele 4 tipuri de abonament RDS.Tel Conect - 3, 5, 7, 12 euro/lună.

Numărul abonaților RDS.Tel crește simțitorServiciul RDS.Tel a cunoscut încă din 2003 o creștere importantă a numărului de utilizatori. La sfârșitul anului 2004, numărul abonaților raportați a fost de 60.000, pentru ca la finele anului 2005, cifra să crească la 350.000.„Toate aceste beneficii vin în întâmpinarea dorințelor clienților noștri, în care avem încredere că știu să aleagă varianta optimă pentru nevoile lor de comunicare. Aceste argumente sprijină în același timp ritmul susținut de creștere a numărului de abonați, la sfârșitul lunii iulie atingând cifra de 
550.000, în creștere cu 22% față de luna aprilie 2006 ", adaugă dl. Ovidiu Ghiman.

http://www.romedic.ro
mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
mailto:dara.pas@lnformmedla.ro
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• Furt calificat. Polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Petrila cercetează în stare de reținere, pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, pe loan B., de 38 de ani, cu antecedente penale, care a pătruns în locuința lui Valerică B., din localitate, de unde a sustras mai multe bunuri, în valoare totală de 4.100 de lei noi. (I.H.)

Integrarea UE la hunedoreni

Proiect contestat
Deva (M.S.) - Un proiect de hotărâre referitor la reglementarea publicității stradale în municipiul Deva a fost retras de pe ordinea de zi a Consiliului Local de către Executivul Primăriei, în urma numeroaselor amendamente venite din partea consilierilor. Proiectul viza o asociere, în par- ticipațiune, cu o firmă privată, contractul cadru fiind apreciat de consilierii PSD ca având clauze „de neacceptat”. Obiecțiile PSD au vizat, printre altele, sumele ce ar urma să fie primite de Primăria Deva, verificările situațiilor financiar-contabile și daunele ce ar fi urmat să fie plătite în urma denunțării unilaterale a contractului de către autoritățile locale. Referindu-se la proiectul în cauză, viceprimarul Florin Oancea a declarat că observațiile au venit din partea consilierilor de la toate partidele, cu toate că fusese discutat deja în comisia de specialitate. „Toți consilierii pot depune amendamente la orice proiect de hotărâre. El va fi repus pe ordinea de zi a CL Deva, în forma îmbunătățită de către consilierii locali”, a afirmat viceprimarul.

■ Politicienii cred că 
populația va resimți 
efectele integrării abia 
peste câțiva ani.

Deva (M.S.) - Politicienii hunedoreni apreciază că primii ani după integrarea în Uniunea Europeană presupun mai multe eforturi din partea autorităților pentru atragerea fondurilor structurale puse la dispoziție, pe bază de proiecte, de către Comunitatea Europeană. Valoarea acestor fonduri se ridică la 30 miliar-de euro, pentru perioada 2007- 2013.Deputatul conservator Liviu Almășan consideră că doar 5 la sută din populație cunoaște, cu adevărat, ce înseamnă aderarea la UE și că trei sferturi dintre români sunt neinformați asupra acestui pas.„Ministerele nu au informat suficient populația de

PRIVI cere suspendarea
Deva (M.S.) - Filiala PRM Hunedoara solicită suspendarea din funcție a vicepremieru- lui Marko Bela în urma declarațiilor făcute de liderul UDMR. „Solicităm începerea urmăririi penale și suspendarea lui din funcție. El a încălcat mai multe articole din Constituție, care prevăd că România este un stat unitar și indivizibil”, a declarat președintele PRM Hunedoara, Ștefan Pășcuț.

Job-uri 
la minut

Cel mai calificat angajatDeva (I.J.) - Din cele peste 13.300 de posturi pentru agenții comerciali ocupate în 2006, în județul Hunedoara, cele mai necesare munci s-au dovedit a fi cele de vânzători, 888. Pe locul doi la angajări simt muncitorii necalifîcați pentru întreținere drumuri și confecționerul articole din textile. Posturile pentru studii superioare sunt puține și de aceea nici cei care le ocupă nu sunt mulți. între acestea sunt posturile de economist, a- nalist programator și inspector.

Cele mai căutate meserii
Deva (I.J.) - în topul meseriilor în funcție de calificările solicitate de șomeri se numără cele de muncitori necalificați la întreținere drumuri și agricultură, cei pentru demolări clădiri și ambalat produse. în primele zece cele mai căutate slujbe sunt și cele de lăcătuș mecanic, electrician și vânzător. „Meseriile sunt căutate atât de femei cât și de bărbați într-un procentaj aproape identic, chiar dacă munca ar părea că se adresează mai mult bărbaților. Pentru necalificați la întreținere drumuri au fost 1.542 de locuri, 766 pentru femei și 776 pentru bărbați. Pentru necalificați ambalări produse și subansamble, solicitările cele mai numeroase au venit din partea femeilor, între cele mai căutate meserii sunt și cele de șofer, contabil, strungar sau inginer minier”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.

Florin Oancea Victor Vaidaceea ce ne așteaptă. Justiția nu funcționează bine, iar în domeniul mediului avem legi care depășesc, prin caracterul lor, cadrul european. în agricultură se mai lucrează încă cu plugul tras de boi”, a afirmat parlamentarul.Integrarea în Uniunea Europeană este binevenită, a declarat președintele PSD Hunedoara, Victor Vaida. în

opinia sa, printr-o „abordare serioasă” a acestui moment, autoritățile pot obține fonduri europene care să ducă la o creștere economică sănătoasă și, implicit, la ridicarea nivelului de trai.„Nu suntem pregătiți pentru UE, dar trebuie să ne concentrăm pe atragerea de fonduri europene”, a spus liderul PSD Hunedoara. Pe termen

Liviu Almășan (Foto: CL)scurt, integrarea în UE îl va afecta pe omul de rând, este de părere președintele PNL Deva, Florin Oancea. „Va trebui să ne aliniem normelor stricte, europene. Efectele benefice ale integrării se vor vedea în 4-5 ani în creșterea nivelului de trai și calitatea vieții. Cei care vor fi serioși o vor duce bine”, a conchis Florin Oancea.

La început nu cred că vor fi diferențe sesizabile. Cred ca vor trece 2-3 ani până să se vadă ceva.
Aurel Vlaicu 
Deva

Depinde de împrejurările politice. S- ar putea să fie mai rău sau mai bine. Nu depinde numai de noi, ci și de hotărârile ce se iau la nivel înalt. 
Voicu Mateș
Deva

Cred că o să fie mai bine din toate punctele de vedere, atât din punct de vedere economic, cât si socio-politic.
Ionel Rus 
Deva

Să sperăm că o să o ducem mai bine, dacă diferența dintre cele două pături sociale, săraci și bogați, nu va mai fi așa de mare.
Maria Zudor
Deva

Cred că o să fie mai bine și o să fie mai multe locuri de muncă și mai binex plătite.

Când piatra prinde viață
■ în Simeria prelucra
rea marmurei câștigă 
teren printre micii 
meșteșugari.
lOAN HUGHIURSimeria - în orașul marmurei tot mai mulți care s-au simțit atrași de prelucrarea acesteia au început o „carieră” în domeniu. Micii meșteșugari, adevărați artizani ai marmurei, au reușit să-și împartă piața, atrăgându-și clienții prin seriozitate și prețuri. „Fiecare meserie are specificul ei, însă în această meserie, dacă nu pui și suflet, produsul rezultat nu va fi de calitate și astfel vei fi dă

râmat imediat de concurență”, a precizat Bogdan E- duard Biro, el ocupându-se de prelucrarea marmurei încă din anul 1999. „Orice lucrare își are începutul în munte. De acolo, după ce s-a dislocat din stâncă, blocul de marmură pleacă din carieră spre diverși utilizatori. Odată ajuns aici, se taie cu un utilaj specific, numit gater, rezultând o placă de anumite dimensiuni. Abia de acum încep lucrările de tăiere cu polizorul unghiular, prin care placa ajunge la forma dorită, apoi obiectul urmează să fie supus finisării și, eventual, inscripționării”, a mai prebizat Bogdan. Marmura provine de la Rușchița, iar sistemul de publicitate se

face, în general, prin intermediul clientului mulțumit, acesta recomandând meseriașul care i-a efectuat lucrarea. „Este o meserie grea și nu se câștigă foarte mult. Materialul este scump și suntem forțați la o manoperă mai ieftină, însă trebuie să păstrăm raportul calitate-preț, care este cartea noastră de vizită oriunde în țară și chiar peste hotare”, a adăugat Bogdan. Plaja produselor este foarte mare, de la monumente funerare până la șeminee, fântâni arteziene și statuete. La fel și prețurile variază, acestea începând de la 500 - 700 lei noi pentru Un monument funerar până la mii de lei noi pentru șeminee și statuete.

Simona Medre 
Deva

Bogdan Eduard Biro

Cum vă prezentați la interviu
■ „Interviu" semnifică 
întâlnirea și conversația 
dintre două sau mai 
multe persoane.

1NA JURCONE
ina.Jurcone@informmedia.ro

Deva - Interviul este un mod de a culege informații verbale asupra unor puncte precise din experiența unui candidat. Dacă sunteți chemat la un interviu ca parte a procedurii de recrutare, înseamnă că ați trecut de primul stadiu și ați fost selectat. Acest lucru trebuie să vă sporească încrederea în dvs.Vă oferim câteva sfaturi folositoare pentru un interviu: Fiți pregătiți. Trebuie să aveți

cât mai multe informații despre piața de muncă și despre viitorul angajator. Sosiți la timp, mai bine cu câteva minute mai devreme decât mai târziu; Fiți atenți la respirație și aveți grijă să nu sosiți transpirați; Nu întin- deți mâna primii, asta o va face angajatorul, dar dacă acesta vă întinde mâna răspundeți cu o strângere fermă; Luați loc când sunteți invitați; Fiți îngrijți și curați, purtați haine pe măsură, potrivite cu genul de muncă în care solicitați postul, nu prea obișnuite, nu prea țipătoare. Comportați-vă într-o manieră încrezătoare, dar nu sfidătoare. Nu evitați privirea nimănui: răspunsurile nu trebuie șoptite și nici mormăite, iar când este

La interviu trebuie să fiți degajat (Foto: cl)cazul, zâmbiți. Vorbiți la obiect, nu încercați să fiți prea spirituali sau joviali. Dacă vi s-a pus o întrebare dificilă, gândiți-vă bine înainte de a răspunde. Cereți lămuriri dacă nu ați înțeles imediat. Nu mințiți niciodată, dar folosiți adevărul ca pe un avantaj. Dacă mințiți într-o negociere,

mai devreme sau mai târziu, s-ar putea să fiți prinși. Să știți ce vindeți. Dumneavoastră veți fi în centrul interviului, deci fiți pregătiți să vă prezentați interesele, aptitudinile și capacitățile. Trebuie să aveți capacitatea de a expune pe larg orice punct din CV-ul dumneavoastră.

mailto:ina.Jurcone@informmedia.ro


Nu mai vor să audă de Jiul

• Convocare. Lotul național de sanie a început pregătirile pentru competițiile viitoare. Pentru pregătirile centralizate de la Sinaia, de la CȘS Petroșani au fost convocați șapte sportivi. între aceștia, de mai multă vreme la lot se află Cosmin Vhetroiu și Mihaela Chiraș. (V.N.)
• La lot. Alin Andrițoiu, fundașul central al CS Vulcan, care activează în Liga a lll-a, a fost convocat la Naționala Ander 20 a României. Acesta s-a pregătit sub comanda lui Miodrag Belodedici, idolul său. (V.N.)

■ Cei doi jucători exilați 
în Liga a lll-a consideră 
că sunt nedreptățiți și 
nu mai vor să revină.

Valentin Neagu '_________
Valentin.neagu@informmedia.ra

Petroșani - Se pare că la Jiul lucrurile încep să meargă tot mai rău. Pe lângă faptul că după 9 etape echipa a reușit să adune doar șase puncte, cu 21 mai puțin decât lidera, între conducere și unii jucători au apărut tot felul de diferende. Bunăoară, Adrian Ilie a declarat, miercuri, că nu va mai reveni la lot, după ce antrenorul Florin Marin a decis trimiterea sa și a lui Adrian Drida la satelitul CS Vulcan. El a ținut să pre

cizeze: „Sunt la Iași și nu mai am de gând să mă prezint la Petroșani cu toate că împrumutul meu expiră la vară. Sunt dispus chiar să fac tușa, dar la Jiul nu mă mai întorc”, a spus Adrian Ilie. De asemenea, Adrian Drida, care a fost trimis și el să joace la echipa satelit, a afirmat că nici nu mai vrea să audă de Jiul. Este total nemulțumit de ceea ce i s-a întâmplat și a declarat că „o să fac în așa fel încât Jiul să nu ia nici un leu pe mine, să plec liber de contract. Nu înțeleg de ce am fost trimis să joc la echipa a doua. Poate că o să plec din iarnă sau chiar mai repede”, a afirmat Drida, care a menționat că se gândește să păr isească echipa indiferent de consecințe. După meciul din etapa tre-
Drida (alb) s-a supărat pe Jiul și nu mai vrea să revină la echipăcută, Florin Marin a întocmit referate prin care cerea trimiterea celor doi jucători la echipa-satelit, CS Vulcan, deoarece și-ar petrece nopțile prin baruri.

Curs pentru arbitri
Deva (C.M.) - Comisia Județeană de Arbitri, din cadrul A.J. Fotbal Hunedoara, organizează un nou concurs pentru ocuparea locurilor rămase libere, în urma primei sesiuni, la cursul de arbitri de fotbal. La concurs se pot înscrie, în perioada 1-15 octombrie, tineri, băieți și fete, cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani. întocmirea dosarelor care trebuie să conțină cerere tip, certificat medical, diploma de bacalaureat sau adeverința de elev/student, certificat de cazier judiciar, fișa personală tip și două fotografii 2/3 se va face în perioada 20-30 octombrie. Examenul de admitere va cuprinde un control medical eliminatoriu, probe fizice (alergare 50 m - maxim 8 secunde, alergare 12 minute - minimum 2000 m) și proba teoretică (cunoștințe din legile jocului de fotbal) și avea loc în 10 noiembrie. Deschiderea cursului e programată în data de 15 noiembrie. Relații suplimentare la secretarul CJA, Petru Spărios, la telefon 0744-553263, 0722-570551 sau la sediul AJF Hunedoara-Deva.

Premii mici, speranțe mari
■ Medaliile de la CE i- 
au adus Dariei recom
pense modeste, dar 
vrea medalie și la CM.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@infarmniedia.ra

Lupeni - Titlul european cucerit la șah practic și medalia de argint obținută la șah rapid de Daria Vișănescu (categoria 10 ani) de la Comexim Lupeni la Campionatul European din Muntenegru i-au adus „micuței Kasparova” mai mult satisfacții sufletești, decât materiale. „Federația Europeană, organizatoarea competiției, i-a oferit Dariei premii constând în materiale sportive, în valoare de 250 de euro pentru fiecare medalie. Daria a primit table de șah, cărți de specialitate, enciclo

Daria Vișănescu a impresionat la CE de șahpedii și alte materiale utile în pregătire și urmează să fie premiată și de FR Șah, conform legii?? afirma Gheorghe Scurhan, antrenorul șahistei. Dincolo de aceste modeste recompense materiale, Daria a câștigat pentru talentul său pur admirația și atenția Federației de Șah din România care o va sprijini și îi va monitoriza pregătirea și încrede

rea că poate mai mult. „Daria mi-a spus că își dorește să obțină medalie și la Campionatul Mondial care se va desfășura în luna octombrie în Georgia”, mărturisea Gheorghe Scurhan care împreună cu Daria a început deja pregătirea pentru mondiale, competiție la care deplasarea, și cazarea șahistei vor fi achitate de FR Șah.

Selecție la 
MureșulDeva (C.M.) - Clubul Sportiv Mureșul Deva are planuri mari de viitor, motiv pentru care intenționează să-și creeze un Centru de Copii și Juniori puternic. In a- cest sens, Secția fotbal organizează mai multe acțiuni de selecție pentru copii și juniori născuți între anii 1990-1997. Testarea celor interesați va avea loc începând cu data de 3 octombrie la Stadionul Cetate din Deva, în zilele de marți, miercuri și joi între orele 9-12 și 15-18. Cei care doresc să participe la selecții vor veni cu ehipament sportiv propriu.

E ÎN PUTEREA NOASTRĂ.

OPORTUNITĂȚI PO1’

W»** *-***orict dortnțr ‘ e
1 COMERCIALA

1 ROMANA
Cum poți,participa?

r.'.n'3 . J,- _ -3 * ? :e-

CUVÂNTUL
LIBER 

■reînnoiește

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? 
Nu-ți permiți această schimbare?
Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate- 
Toamna aceasta, Cuvântul Liber îți Dune 
termopane pentru numai 8,9 lei!

Te întrebi de ce îți oferim această sansă? 
Pentru că ești sau cu siguranță vei do" 
să devii unui dintre aDonațu ncsfi
Un nou concurs iți va răsoiăti fidelitatea!

• □ă a :: cmei. sau prelungește-ți actu- 
5 J abonament cu încă cel puțin o iună, 
până in 28 octombrie 2006! Trimite-rie 
o copie după chitanță, la O.P. 1, C.P. 3. 
Deva. aepune-o în cutiile speciale Cuvân
tul Liber, sau vino cu ea chiar la redacție. 
Toate chitanțele vor participa la concurs. 
Abonamentul pe mai multe luni iti aduce 
n ai mjite sanse de caPigi

Unde_ te poți abona?

a i'=.J3Ct.ci Cuvântul Liber dm 
De . a S'.'îLr 22 ?<=cen’ brie, număiul

- sau dacă vrei ca organizatorii nostn 
de presă să vină chiar la tine acasă, sună 
la numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa anga- 
jații 5.C. Inform Media S.R.L. si nici 
rudele acestora de gradele ! si II.
Extragerea va avea loc, 'a seu m 
redacției, in data de 30 <tcr-b-ie.
Numele câștigătorului va f- ••
paginile ziaruhj' d--. neta ?e 
octombrie
informații -.Lt. 2 > c -
0254/21 1275 me- c- 3- ' -- •

Prot -- di. aces? concurs și abonează-te acum!

mailto:Valentin.neagu@informmedia.ra
mailto:ciprian.marinut@infarmniedia.ra
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Vând ap. 2 camere (03)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI a decomandate, parter, vedere in 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, bun și pentru 
birouri, Deva, zona gării, preț 95.000 ron, nego
ciabil. Tel. 217888,220211. (T)
a urgent, confort 1, zona Miorița, fără interme
diari, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS5

a urgent, In Petroșani, decomandate, 
termopane, etaj 4, bloc acoperit, și 
garsonieră confort Lin Brad, etaj 1, preturi 
negociabile. TeL 613104. (40709)

• TAMPLAIM PVC |l ALUMINIU PROFIL! HHAU
• MAM TI R NOP AN ■ JALUZELE VE RTI CALE ■ R U LOUR I
• 10% REDUCERE

• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL 074S.584.499, 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX

OEVA, str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2 

HUNEDOARA, Bdul Dacia, bl. E 3. parter

SC. DEPOALM SRL- Deva
Situat pe DN 7 ia intrarea dinspre Arad
Vinde materiale de construcții

< X
Ofertă specială

Parchet laminat începând de la 18,99 ron / mp 
TVA inclus >

Relații la tel. 0254 / 219.127 sau 0749 / 079.121 g

a Deva, Zamfirescu, etaj 3, în circuit, parchet, 52 
mp, balcon închis, contorizări, preț 29500 euro. 

, Tel. 0726/710903. (Al)
a urgent, semidecomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, 54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 980 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0742/019418. (Al)
a zona Astoria, contorizări, etaj 2, ocupabil 
imediat, preț 97.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022. (Al)
a zona Bălcescu decomandate, centrală 
termică, balcon închis, etaj 3, preț 98.000 ron, 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
a AL Crișutaț et 3, contorizări, balcon închis, 
gresie, faianță parchet preț 72.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
e draft, bucătărie, baie faianță + gresie, 
apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, zugrăvit, 
etaj intermediar, zona Zamfirescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
a draft, parchet, bucătărie, baie, faianță CT, 
balcon, zona N. Bălcescu, preț 98.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
a dec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 2 
balcoane, termopane, CT, preț 135.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
a dec, bucătărie, baie, balcon, CT, zona 
' Creangă preț 135.000 RON, neg, tel. 0741/154401, 
227542 seara (A2) I

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006
inf latei / te. 0’54/249.1 llg 

telefon .4U54/249.175 s

3FGDÎ) SC3FGraalSRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUIT OR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPETĂRIF.
-ELECTROZI, SCULE, UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
----------------- (61825)

i&lfax* 230ZV, MoMlx «7 ?? 33835J. fc nwifc

U ewa, MsWIt ap. fi? part«r. C.H.1,5Î58IH

TEAM CONSULTING Training
Evaluare
Asstente
Management

Ești trainer, vrei să colaborezi cu o 
firmă de consultanță și instruire?

Trimite-ți €V-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-mail:anazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 w

aC PAKTEHER .LEG1S SRL DEVA
Tel. 0765*243768  0788.189.103

©
.înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila),

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică ia redactarea contractelor

■ reprezintă in instanță interesele persoanelor juridice. 
(59807)

CERINȚE: 
^tino*unte minim*  d*

contabilitate;
. cunoștințe nț 
-vârste maximă 40 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motivant.

CONTABIL- SEF
CERINȚE:
-experiență tn domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe IT,
-virata maximă 45 an).
AVANTAJE:

-salariu motivant; 
-condiții de lucru Tntr-o 

echipă dinamică
Rel. la Tel.: 0723/400 636 aau 0254/772 221 (59656)

a lemldec, bucătăria, baie, balcon, zona Al. 
Straiului, preț 65.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
a urgent zona Al. Armatei, amenajări moderne, 
balcon, et 1, preț86a» RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
a AL Motoor, £ 3, amenajat semidec., 
contorizări u balcon, preț 73.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
o Dada, et 1, ocupabil imediat 2 holuri, 
contorizări, baie cu geam, preț 69.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
e zona Zamfbescu, circuit parchet, gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
a zona AL Saturn, dec, gresie, faianță parchet 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
Idee, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
o ama U. Viteazul, bucătărie modifeată 
parchet gresie, faianță ușă metalică apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego
ciabil, tel.0745/302200,0723/251498 (A4)
* intrări separate, zona Bălcescu, etaj interme
diar, centrală termică termopan pe ramă de 
lemn, parchet gresie, faianță balcon închis, preț 
95000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
* mirări separate, termopan, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zona Zamfirescu, preț 112000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
e zona Decebal vedere la stradă etaj 3, centrală 
termică parchet gresie, faianță bine întreținut 
preț 130000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
eetaj L zona Gojdu, bucătărie modificată 
termopan, ușă metalică, parchet gresie, faianță 
stare roare bună contonzări totale, preț 110000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)
e decomandate, ssurafotă mare, super 
amenajat zona BCR, centrala termică bucătărie 
modificată termopan, parchet nou, gresie și 
faianță bloc de 4 nivele, preț 145000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703,232808. (A4)

* etaj L bloc de cărămidă 2 holuri, parchet de 
stejar, gresie și faianță bine întreținut ocupabil 
pe loc, zona Dacia, preț 69000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808 (A4)
* etaj 1, intrări separate, balcon închis, zona 
Decebal - Kogălniceanu, centrală termică 
parchet gresie, faianță ocupabil azi, preț 125000 
ron negociabil, tel. 0788/165702, 0723/251498 
(A4)
* zona Gojdu, decomandate, parchet gresie 
faianță vedere în față balcon, bloc de cărămidă 
preț 82000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
* zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 64000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808 (A4)
* decomandate zona Decebal - piață etaj inter
mediar, superamenajat, termopan, centrală 
termică se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 232808 
(A4)
* etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalica, Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
* etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
* draft, parchet bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
* dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
e etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
* decomandate, bale, superamenajată CT, et. 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat preț 
135.000 Ron, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
* superamenajat CT, termopane, complet 
mobilat și utilat ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208,0729/018866. 
(A6>
e st 70 mp, superamenajat și dotat CT, la cheie, 
ocupabil imediat et 2, zonă bună preț neg, tel. 
235208,0724/620358. (A6)
* to draft, pe Bălcescu, parchet gresie, faianță 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizat, exclus credit 
preț 98000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
* zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
* zona Gojdu, parter, semidec., stare bună 
contorizări, s=46 mp, preț 88000 RON, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
* zona pieței, semidec, parchet balcon, 
contorizări, neamenajat, etaj 4, izolație italiană 
preț 97500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
* zonalancaTransilvania,dec,2balcoane,etaj
4, acoperit cu tablă s=50 mp, neamenajat preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
* In craft, bloc de cărămidă CT, balcon închis, 
zona Bălcescu, preț 98000 RON, neg. Tel_231800; 
0745/511776. (A9)
* zona Hogătafotanu, dec, camere cu parchet, 
balcon închis, contorizări, etaj 1, preț 125.000 
RON. tel231«n<l 0745/511776 (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent De»l plata imediat tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
* decomandate, kt vilă centrală termică 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp, Deva, preț 15.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0747/490290. (T)
* zona L Maniu, decomandate, garaj, boxă 
balcon, centrală termică parchet 90 mp, etaj 3, 
preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 0742/019418 
(Al)
* zona Emtooscu, decomandate, preț 113.000 
ron, negociabil. Tel. 0745/639022. (Al)
* bd. ItrrrăMi fțnj intermediar, dec, centrală 
termică grSJfe&ianțâ, preț 150.000 RON, tel. 
221712,0724/305661.(A2)
* Progresii, et 3, dec, contorizări, balcon închis, 
preț 155.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

SALO* r»«r« rudi f 
COAFURA

SI
iZERIE

• « *

Ofer spre închiriere, hi Mloanl de 
bftnnwefar*,  ipațlv pentra taunetfci - 
acuta Cited stilat îa totalitate.

PertOMl de coeterf: AGNKS ȘTEFÂNIȚÂ

TeL: 0721/245.69• I
Barul Tequila situat 
In Deva, str. Ady 
Endre, nr 45, te aș
teaptă în fiecare zi, 
Intre orele 20.00- 
06.00 la megttdis- 
tracție !!!
Pentru rezervări suna 

sunați Ia: 
0721/951.722 §
0720/323.366 »

* zona L Creangă dec, CT, AC, gresie, faianță 2 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
* zona AL Neptun, dec, CT, gresie, faianță 
parchet laminat, balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
e zona Eminescu, bloc de cărămidă decoman
date, 2 balcoane, modificări, contorizări totale, 
ocupabil repede, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
e etaj 1, cu balcon, centrală termică, gresie, 
faianță, accept credit ipotecar, zona Astoria, 
preț 95000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
e zona piață decomandate, 2 balcoane, 
bucătărie modificată centrală termică 
termopan, gresie, faianță parchet, super 
amenajat, boxă, acces uscătorie, preț 140000 
RON negociabil, tel. 232808. (A4)
* zona împăratul Traian, bloc nou. etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, faianță boxă bine 
întreținut, preț 62000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
* zona KogăJnkșanu, bloc de cărămidă deco
mandate, modificări, balcon mare închis, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
termopan, bine întreținut, ocupabil repede, preț 
37000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
* zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
* dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. ,223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
e dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
* etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688. 
(A5)
* decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
* dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
* zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
* semidec, aranjat, gresie, faianță parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii., neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
* urgent etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
* semidec, contorizări, gresie, faianță CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
* dec, camere cu parchet contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON, neg, tel. 231800, 
0740/317313. (A9)

e Deva, Gojdu, etaj 1,100 mp, amenajat occi
dental, centrală termică termopane, ușă 
metalică totul nou. Tel. 215212. (Al)
• Deva, uHracenbaL decomandate, etaj 3,2 băi, 
2 balcoane, centrală termică bine întreținut 97 
mp, preț 56.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
e zona Banca Românească urgent 2 băi, balcon 
mare, centrală termică parchet gresie, faianță 
etaj 3, bloc de cărămidă 90 mp, preț 45.000 euro, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, et 1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Traian, dec., gresie, faianță parchet, 
CT, garaj, boxă et. intermediar, preț 70.000 euro, 
neg., tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec., gresie, faianță parchet 
CT, termopane, garaj, boxă, super-amenajat 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.00/’ 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona lifiaculu, dec.. Deva, etaj 1,2 băi. (gresie, 
faianță), 2 balcoane închise cu termopan, CT, 
camere cu parchet, preț 52.000 euro, neg., tel 
231.800,0740/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, centrală termică 
scară interioară, 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă 3 camere: 2 băi, 2 bucătării, centrală 
termică termopane, curte, grădină, 720 mp, 
Deva, zonă centrală 3,6 mid. lei. Tel. 0726/043786.
(T)
• casă, 4 camere, 2 băi, bucătărie, garaj, 
grădină Deva, zona parc, preț negociabil. Tel. K 
215252 sau 232042. (T)
• casă cu 440 mp teren, în Deva, Str. Spitalului 
nr. 19, și mobilă diversă Tel. 0254/216036. CD

* casă curte Și grădină, în Deva, str. Horea,
1 1600 mp, fs 20 m. Tel. 0726/586386. (1/25.09)

Vând ap. 4 camere (07)

e decomandate, 3 balcoane, 2 băi, centrală 
proprie, modernizat etaj 4 din 8, zonă ultra
centrală preț 190.000 ron, negociabil; 
exclus intermediari. Tel. 0745/628364. 
(7/20.09)

* dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• casă in Simeria, toate facilitățile, zonă bună 
preț 170.000 ron. Tel. 261026. (T)
• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, i; 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• central Deva, totul nou, 2 intrări, 3 camere, 2 
bucătării, 2 băi, pivniță centrală termică 
canalizare, apă gaz, 600 mp teren plus livadă 
preț 350.000 ron. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă la Tâmpa, teren 4400 mp, preț negociabil.
Tel. 0740/210780. (Al)
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet, 
grădină zona Sântuhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208 0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită
150 mp, grădină suprafață850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro. neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000. parter: f
2 camere, hol. baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 • - 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• în Deva, constr. 2006, P+M, living, bucătărie, 2 
băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 105.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)

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

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca

distribuitor de presă
pentru Deva, Hunedoara, 

Simeria și Orăștie
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Gîga,

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

(32135) "

SOCIETATE COMERCIALĂ________
ANGAJEAZĂ URGENT producător bKAiTAuwre

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! ^V,«ULTIMI!OLA

-WEBMASTER 
-WEBDESIGNER
- PROGRAMATOR WEB

TEL: 0254.206.210 
MOB: 0723.130.463 
E-mail: offlcedtllm.ro
Site: www ilm m Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56970)

-ANGAJEAZĂ In regim de colaborare meseur, maseuză gl coemetlceană 
calificați, cu experiență in masajul anticelulitic, de relaxare și de între
ținere.

-SE OFERĂ: - posibilități de câștig atractive
- program flexibil
- mediu de lucru plăcut

Prafr*n*e*zft-te  ta pentru programul teu perso-
nafaat și bewefirie» de 15% redottrt.

TM; 0264/220011

Bvd. IUUU MANIU M. L3 FARTER

- Tineri absolvenți în vederea calificării la locul de muncă.
- Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichete masă, 
schimb transport gratuit.

Tel. 0254/221.749 0722/519.009 !

România Vis a vis de McDonald's
Tel. 0254/234717, 

0742/030201,0749/551299

euro dus
euro dus-înfon-15 zile ~ 
eurodus-intors-90zife|

RECLAME

mailto:anazsok@smart.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
offlcedtllm.ro
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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 caută pentru colaborare

CADOURI IN CULORI

Cumpăr casă (14)

• La cumpărarea unui cazan murai Vrtopend 100 primiți un 
cupon de reducere în valoare de 250 ROM. pe care îl puteți 
valorifica achiziționând radiatoare Viessmann în valoare de 
minim 700 RON. Promoția este valabilă până la data de
15 noiembrie 2006. în magazinele partenere

• agent, casă cu grădină, în Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)

Daco wnteți interesat, trimiteți 
CV-ul in termen de 10 zile de la 

apariția acestui anunț la 
urmdtooreo adresâ

si pnmesti cadou 
hârtie foto HR un mouse 
optic sau o camera web”!
‘detalifle promoției sunt disponibile Ih 
www. tnplech ro

TopTech recomanda 
utilizarea consumabilelor originale HP 
 Deva, Piața Victonei nr. 1. tei/fax 234 437, offlceffiloptech ra

compara pana ia 31 octombrie 
cor sumac s cxiginal© HP de la

Supplies Partner

AD5. Mt 10 r»duc« costuri» ktefanitt cu 40W

rds.TtL

• una A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept 1000 mp, 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• una Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578 
(A8)

;e la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living. 
' 'ycătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădina,
• Wală termică, ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Dara,zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică, termopane, teren 600 
mp, preț 360000 lei, tel. 0746/779288. (A8)
• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică, preț 135000 
euro negociabil, tel. 0745/786578. (A8)

• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică, 
teren 1300 mp, preț 150000 euro negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona fcee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)

% Deva, P+1, zonă centrală, 4 camere, bucătărie, 
“"’2 băi, centrală termică, living, balcon, garaj, 

teren 1000 mp, piscină, preț 150000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288 (A8)
• la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă, curent, 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică, 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică, ideal casă de 
vacantă, teren 3000 mp, preț 85000 dolari, tel. 
0746/779288 (A8)
• ugent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină; curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală, Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
zj,.uu.u/«0/317313.<a9)

• casă cu anexe, comuna Unirea, nr. 6, lângă 
Hațeg, preț negociabil. Tel. 221257,0727/386660. 
(T)
• legeni, casă în Leșnic, nr. 67, pe DN7, gaz la 
poartă și 1100 mp: pomi fructiferi, viță de vie, 
preț 450 milioane lei, negociabil. Tel. 
0729/128429,0729/033121. CD

Modele pentru ședințe foto
& hostess (publicitate)
” ■—piwu punaui âl judru «firi lws-------------

Vrei să apari în ziarul numărul 1 al județului 
Hunedoara?
Vrei să fii admirată și să câștigi și bani? 
Cuvântul Liber îți oferă această șansă.

Cerințe:• aspect fizic plăcut• seriozitate• abilități de comunicare
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).

CUVÂNȚUL
Zepter International este o companie multinațională care produce, vinde și distribuie bunuri de consum exclusive de 
înaltă calitate în peste 40 de țări de pe cinci continente din întreaga lume. Produsele Zeptei sunt Fabricate în 7 
fabrici Zepter din Germania, Italia fi Elveția, folosind cele mai noi tehnologii pentru a fabrica produse de o calitate 
excepțională Anual, se vând peste 500.000.000 de produse, iar în întreaga lume există peste 56.000.000 de clienți 
•atisfâci

gmniSnia Zepter urmărește în permanență să se extindă pe noi piele, să-și îmbunătățească si dezvolte produsele 
«,r ne extindem afacerea și in Deva și recrutăm:

CONSULTÂND VÂNZĂRI (10}

Cerințe:
• Studii medii / universitare
• Experiență în lucrul in echipă
• Abilități de comunicare și implicare în
(^munca desfășurată
’ l Abilități organizatorice
• Beiseverenjă
• Ambiție

Vă aferim:
• Câștiguri substanțiale
• Program flexibil
• training gratuit și de calitate, sprijin constant în munca desfășurată 

Un loc de muncă creativ și dinamic
Posibilitatea dezvoltării unei cariere în vânzări
Dezvoltare profesională la seminarii locale și internaționale 
Plăcerea de a lucra cu produse de cea mai bună calitate Tntr-o 
companie internațională

MEDICAL ZEPTER LUXURY

Ceasuri Philip Zepter
Swisse Logical I

1 Uniri nr. 20, bl. J4 . J5, secior 3, București, Fax: 021-3275181- Email: morketGzepier.ro 
'«Vii-

ș

Centrală și radiatoare Viessmann
O colecție de calitate care aduce confort în casa ta

Vitopend 100 este un cazan mural 
pe combustibil gazos pentru 
încălzire și prepararea instantanee 
a apei calde menajere, cu tiraj forțat 
sau atmosferic, cu putere nominală 
de la 10,5 până la 24 kW sau 
de la 13 până la 30 kW.

Produse în Germania, radiatoarele Viessmann sunt disponibile acum și în România Datorită eficienței deosebite și formei elegante, radiatoarele Viessmann sunt ideale atât pentru birouri, cât și pentru spații de locuit.

morketGzepier.ro
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Com S.R.L. Orăștie 
uvetâlta, îiahiăiiriate șt pentru ierți, 

dc lîifirat,
prin așcMere, Insulațll electrice, 

și de jjiiz, .«ar e«imlijitn».il. 

autorizați ISCIR, FTA 1 și PTC 9.
re la

243I3F Fax 0254 24WM
• găsiți ceea ce căutațil | 

01 Vă așteptăm!
• casă 2 camere, baie, bucătărie, centrală 
termică pe lemne, renovată recent, livezi, teren 
arabil, pădure la 10 km de Geoagiu, preț 40.000 
euro sau schimb cu apartament. Tel. 
0745/112798. (T)

Vând garsoniere (19)

• Deva, bl. G2, etaj 1, îmbunătățiri, contorizări, 
gresie, faianță, termopane, preț negociabil. Tel. 
0745/393719.

• Deva, zona Mărăști, lângă Poliția nouă, 
preț 720 milioane lei. Tel. 213476,223736, 
0749/247799.(1/27.09)

INFORMAȚII latei:
Deva - 0254/ 23.1 5.19
Hunedoara - O254/74.87.84g

SC FARES TRADING ORĂȘTIE 
ANGAJEAZĂ

ASISTENT REȚELE MAGAZINE
CERJNJE
1. studii superioare, de preferat economice

2. cunoștințe operare pc
3. abilități în domeniul administrare acte - contabilitate
4. domiciliul stabil în Orăștie sau în localitățile învecinate
SE OFERĂ:

1. posibilitatea dezvoltării profesionale într-o echipă dinamică
2. angajament pe termen lung
3. pachet salarial motivant + tichete de masă
Persoanele interesate pot trimite CV-urile până la data de 04 
octombrie 2006 prin fax la numărul 241942 sau la SECRETARIATUL 
societății din Oră știe, Str. Plantelor, nr. 50. (64529)

S.C. ACOMIN 5.A. -
Grup Șantiere Hunedoara-Deva,

cu sediul in Deva, str. Illpla, nr, IS,

/- dulgheri
Angajează:^- - zidari

- zugraviExperiența în domeniu și calificarea constituie avantaj pentru cei interesați. Oferim un pachet salarial foarte motivant. Informații la telefon: 215294 - secretariatCV-urile pot fi trimise prin fax la: 218151 sau depuse la secretariatul firmei.
(64454)

• Deva, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată, 
contorizări, ocupabilă imediat, preț 670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. (T)
• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, 
amenajări, moderne, contorizări, preț 53.500 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, st=40 mp, dec., 
balcon, preț 75.500 RON, tel. 0740/013971. (A2) 
urgent, zona Micro 15, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 46.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• tegenl, zona Decebal, dea, balcon, contorizări, 
preț 25.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• AL CAuU, semideo, et 3, cu balcon, 
contorizări, preț 47.500 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Gojdu, ai o cameră, fără bucătărie, parter, 
preț 44.500 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zoo*  Mtorit iemidea, s=32 mp, cu balcon, 
etaj 1, pi ț 81.1 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Mărita, semidec, etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, dea, gresie, faianță, parchet, 
CT, bucătărie modificată, st=40 mp, tel. 
0742/290024.(A3)
• zona Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată, 40 mp, parchet, contorizări, stare 
bună, preț 88000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
232808. (A4)
• zona Procesul, vedere la stradă, parchet, 
faianță, apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună, accept credit ipotecar, preț 67000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• zona Gojdu, decomandată, contorizări, 
parchet, gresie, faianță, ocupabilă pe loc, preț, 
74000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 232809. 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dea, neamenajată, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228.  (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă, parchet, 
vedere la stradă, contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Worița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• Deva, zona gării, etaj 1, balcon închis, 
termopan, ușă metalică, parchet gresie, faianță, 
contorizări complete, preț 80.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• AL Saturn, decomandate, balcon închis, etaj 4, 
preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)

S.C. ECO INVEST S.R.L. Deva
muncitori necalificați

Angajează: mmm zidari 
dulgheri

pentru lucrări de construcții în județ. 
Informații la sediul firmei de pe strada 
Horea, nr. 68, sau la telefonul 230305.

(64325)

• decomandate, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă, preț 95.000 
RON, neg., tel. 231800; 0740/317314. (A9)
• decomandate, cameră cu parchet, contorizări 
integrale, etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, 
preț 80.000 RON, neoociabil. tel, 231300. (A9)

Vând terenuri (21)

• 14)80 mp teren intravilan cu toate 
facilitățile, împrejmuit cu gard, la soluție 
definitivă; eventual parcelat în 2 parcele. 
Tel. 0722/442789,0765/246805. (9/22.09)

• 1000 mp, zona Deva, utilități curent, apă.
Tel. 0726/158688. (11/26.09)

• 3500 mp, intravilan, livadă și grădină, cu 
cabană 2 camere, în Deva, zona Căprioara, 
facilități apă, curent, drum asfaltat, preț 25 euro 
mp, negociabil. Tel. 214866, 0740/984602, 
0729/902794. (T)

• Mravian, Șoimuș, 1200 mp, fs 12 m, preț
12 euro mp, negooabiL Tei 0740/029058, 
0254/220208.(8/2739)

• două terenuri extravilan, de 6000 șl 24.700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0729/732560. (T)
• intravilan 500 mp, în Mărtinești, nr. 1. Tel. 
0254/246318, după ora 17. (0446072/25.09)
• intravilan, la DN 7, între Deva șl Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă, preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688, (A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(A5)
• Mravian, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată, preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp,. neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan 700 mp, fs 25 m, intersecția 
localităților Almaș și Cozia, preț 16 euro mp, 
negociabil. Tel. 0745/639022. (Al)
• intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă, curent, zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Mravian, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă, 
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• Mravian, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă, gaz, curent zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg, tel. 0742/290024. (A3)
• Mravian, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă, energie electrică, gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)

S&JTunsmșiArtaS.R.L, cu sediul în Ghețari, str. 

Valea Caselor, nr. 19, titular al proiectului Han Urbanistic Zonal - 

Amenajare Complex Turistic extravilan Ghelari, anunță publicul 

interesat asupra disponibilizării proiectului do plan fi finalizării 
raportului de mediu. Consultarea proiectului fi a raportului de mediu 

se poate realiza la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Deva, sir. 
Aurel Vlaicu, nr. 25, zilnic, Intre orele 8 fi 16. Comentariile fi pro
punerile se vor transmite in scris la sediul titularului de jiroiect din 

Ghelari, sir. Valea Caselor, nr. 19, fi la sediul pentru Protecția Me
diului Deva, în termen de 48 de zile calendaristice.

(64O7O)

Testează GR ATU FT

• teren intravilan, s= 1100 mp, F.S.= 26 m, 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700, drum 
asfaltat preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (A7)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• DN 7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă, gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/78657& (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă, preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă, 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Mravian Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, utilități 
în zonă, preț neg., tel. 231800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, S 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9'

• ofer spre închiriere spațiu comercial. Deva, 
amenajat occidental, 36 mp, preț 300 euro/lună 
Tel. 0722/564004. (Al)
■ garsonieră, zona D. Zamfirescu, et 1 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 23520B, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață,. 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de1 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mf 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6) J
• ap. 3 camere dec., 2 băi, nemobilat, zona 
Creangă Deva, preț 150 euro/lună tel. 23180#, 
0745/511776. (A9)

Auto românești (36)

Cumpăr teren (22)

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

Vând locuri de veci (23)

• vând Dada 1310, af 1999, gri-metalizat, preț 
negociabil. Tel. 0745/772663. CT)
• vând Dada 1310, an fabricație 1985, RAR 2007, 
rovinietă 2007, stare de funcționare, necesită 
unele reparații, preț convenabil, relații la teL 
0254/748743, 0720/729463, 0729/911056, Hune
doara. (T)
• vând wgent Dacia 1310, af 1990, stare foarte 
bună de funcționare, radiocasetofon, închideri 
centralizată 5 trepte, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 0724/012735. (T)

• In cMitinil vechi, Orăștie, cavou cu 2 locuri,. 
betonat interior și exterior, zonă centrală, fără 
apă Tel. 0254/232216. (T)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, P+l, 150 mp plus teren, 2 garaje, 
centrală termică canalizare, apă gaz, preț 
82.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

imobile chirii (29)

• primesc ki gazdă tânărță) nefumători sau alte 
vicii; ofer condiții ireproșabile; ofer și pretind 
seriozitate. Tel. 0723/851439, după ora 16. (T)
• zona telecabină, P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară centrală termică, garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, curte, 
grădină ideal sediu firmă sau locuință Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• bd. DecebaL 3 camere, dec., amenajat, repar
titoare, mobilat, aragaz, frigider, preț 700 RON, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, 2 camere, dec., amenajat, 
centrală termică mobilat, aragaz, frigider, TV, 
mașină de spălat, preț 200 euro. tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• garsonieră mobBată CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat, aragaz,, 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet, zona 
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lună 
tel. 0742/290024 (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896.0740/914688. (A5)
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• casă, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină, st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemoDilată preț400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)

Auto străine (37)

• vând urgent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metalizat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749.0722/519009. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând remorcă pentru tractor, fabricată la > 
Autonova Sate Mare, capacitatea 3 tone, 
basculabiă ambele i s spate, preț 
negociabil TeL 282881, fa. 0/2509)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tocătoare tulei, 2 rânduri, și troțki 
pădure, în tiranți, import. Tel. 0745/149797. (D 1
• vând rngent și convenabil tractor U 445, cu sau 
fără utilaj, Hațeg. Tel. 0724/362663. (T)

• vând urgent și negociabil 2 bucăți 
btaozarS Bl, preț 3400 euro buc 
0721/204783. (3/25JB)

Piese, accesorii (42)

• cunpărtetmocuplede temperatură TeL 074th
963-904. f
• vând un portbagaj pentru Dacia, stașș 
ireproșabilă și un cântar-plâtformă deosebit,' 
cântărește pană la 110 kg, fabricat de Balanța 
Sibiu, negociahil Tel. 212-272,0723-732-560. (T) ’■

Mobilier și interioare (47)

• vând ferestre și uși tâmp lărie PVC și awtniruu, - 
uși metalice și uși ae interior din lemn. Relație 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)
• vând mobilă suspendată bucătărie + mască 
chiuvetă lemn masiv, 350 ron, masă + 4 scaune 
bucătărie, 100 ron, servantă mahon, 250 ron, 
birou furnir cireș, 100 ron, mobilier hol, 250 ron, 
mochetă 1,20/3 m, 100 ron, tel. 218084, 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)
• vând ușă exterior, de stejar, deschidere pe 
stânga, în stare bună, preț 100 ron. Tel. 214814. 
(T)

S.C. DECEBAL S.A. DEVA anunță foștii salariați și 
acționari ca, în lunile octombrie și noiembrie a.c., în zilele de luni și 
joi, orele 10.00 - 12.OO, să se prezinte la biroul jurist Bucur Mihai, 
str. A. lancu, bl. H.l, peste drum de Catedrala Sf. Nicolae, pentru * 
date, obținere adeverințe, sporuri și vechime, la cartea de muncă, i 
Persoane de contact: Stalescu D-tru, tel. 220393, Codoban Petru, 

223998, Resiga Amos 212144, Dan Macarie 231209.
(64675)

v______________________ y
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AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la 
prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile; economic, social, 
politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. In fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de 
firme din diferite domenii, care lși prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești job-ul potri-vit, oferindu-ți 
o listă completă a ofertei locurilor de muncă din județ
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

Completați, decupați și depuneți taloanele în cutiile speciale Cuvântul 
liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media 
SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara.
Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int. 8806, persoană 
de contact Magdalena Șerban, sau la 0801030303 (netaxabil).

Talonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului! 
Este valabil doar pentru cei care în ultimele șase luni nu au fost abonați la 

"Cuvântul liber" și nici cititori de probă.
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mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.
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Astra Societate Cooperativă
le la Adtație mijloace fixe 

B g mașini tipografice

Licitația va avea loc la sediul societății din 
Deva, Bulevardul Decebal, bl. N, parter, în 

fiecare zi de luni, ora 10.00. Lista este afișată 
la sediul societății.

Informații la telefon 230267.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA 
ANUNȚĂ

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, ținând cont de prevederile art. 10, 
alin.fi) din Ordinul ministrului administrației publice nr. 275/2003 privind Normele 
de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de 
închiriere, ale Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 323/2004 privind 
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 
art.l alin.(3), aduce la cunoștința celor interesați următoarele:

Ca urmare a renunțării la activitatea de taximetrie sau a suspendării pentru 
activități independente sau operatori de transport au rezultat locuri libere, astfel:

Autorizații permanente:
- taximetrițti independenți: 5

J - operatori independenți: 1
j Va urma procedura de atribuire a acestor locuri, conform legislației, pentru cei 

aflați pe Inta de așteptare, după următorul grefa:
- 28.09.2006 - 08.10.2006 - puMritate
- 09.10.2006 - 30.10.2006 - depunerea docwetaelui conform HCL nr. 

197/2003, cu hmmEfigiile ukerieare, la Primăria Hunedoau
- 31.10.2006 - 06.11.2006 - mdzma dasoefor ctepo»
- începând cu 06.11.2006 - afrfouna autoriza^for

ț Informații si^fanentare la Broul Privatizare - Control Comercial, în cadrul Primăriei 
> . „Hunedoara, zilnic, între orele 08.30-13.00. 4- -

i
îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochi pentru ocazii speciale âsai 40-
42-44, fiecare cu accesorii (nu închiriez). Tel. 
218084,0743/211074 sau 0722/586808. CD

Materiale de construcții (53)

r ■» un trunchi de cireș, uscat, 1,80 m 
jngime, 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
rangime și 035 m grosime, avantajos. Tel. 212- 
272,0723-732-560. (T)

Electrocasnice (56)

• vdad nogM automată fabricată in Franța. 
500 ron. combuă frigorifică cu 4 sertare 
fabricată in Suedia. 500 ron, teL 218084 sau 
0743/211074 sau 0724/643045. (D
• vând Mgider ZÎL stare foarte bună de 
funcționare. TeL 0720/400422. (T)
• vând aeșM de cusut electrică rusească, tip 
geamantan, preț 180 ron. TeL 220956. (T)
• vând mașină de cusut Naumann, seria 
705, germană; ceas Doxa damă, de aur, 10 
grame, extraplat; ceas Doxa damă, 
extraplat; și haină piele, damă, nr. 48, 
egipteană. Tel. 224643. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând congelator Arctic cu 7 sertare, stare 
foarte bună de funcționare. Tel. 224643. (T)
• vând frigider Arctic 2401, stare foarte bună, 
preț 210 ron, negociabil. Tel. 220653. (T)
• vând frigider Arctic, mașină de spălat Alba 
Lux 5, aspirator. Tel. 229467. CD

• vând turmă de 300 oi. satul Spini, nr. 23, 
comuna Turdas, preț la vedere. TeL 
0722/148400,0720/483370 (6/24417)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider In publicarea de ziare 

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

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

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

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

Oferim:i • comision din vânzări;
qj • atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv ' * * tânăr;

• rhdriaMatanâsr, Petroșani, 9 posturi, data 
limită 30.09 TeL 213244,9-16.
• educatoare, Petrfla, 1 post data limită 1.10. 
Tel. 213244,9-16.
• electrician auto, Deva, 1 post data limită 3009. 
Teî. 213244,9-16.
• electrician de întreținere, Călan, 2 posturi, 
data limită 15.10. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere, Hațeg, 2 posturi, 
data limită 29.09. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere, Hațeg, 2 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere. Hunedoara, 1 post, 
data limită 5.10. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 21.10. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.10. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere, Orăștie, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 6.10. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere, Petroșani, 3 posturi, 
data limită 15.10. Tel. 213244,9-16.
• electrician echipamente electrice și ener
getice, Vulcan, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244,9-16.

Redacția nu-șl asumă responsabilitatea 
pentru conținutul anunțurilor de micâ și 
mare publicitate.

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 
Al - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora 
AS - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 ■ Mimason 
A8 - Morellia
A9 - Elite

| • un loc de muncă modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul,

I contactați-ne la adresa:

> Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

tel, 0720/400441,
E-aail: camelia.gaga@infornmiedia.ro

(32135)

Decese (75)

ft

. Soția Emilia, împreună cu fiul Vlad, copleșiți de durere anunță încetarea din viață a celui care a fost un minunat soț și tată
GHEORGHE SICHETîn vârstă de 50 de ani. înmormântarea va avea loc vineri 29 septembrie, ora 14, de la Casa mortuară la Cimitirul ortodox de pe str. M, Eminescu, Deva.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(1/28.09)

Mama Floarea, sora Lenuța, nepoata Ruxandra, cumnatul Sorin și socrii Remus și Mărioara deplâng moartea prematură a dragului lor
GHEORGHE SICHETun bun fiu, frate, unchi, cumnat și ginere.

Te vom păstra mereu în 
sufletele noastre îndurerate.

• vând irgent scroafe cu purcei șl vieri 
pentru reproducție. Tel. 0722/319442. 
(10/264)9)

Altele (61)

• Wroi- papi metalici și vând Dada 1310 in 
stare de funcționare. Tel. 02S4/240773, după ora 
1& (0446071/25.09)

• colecționar german cumpăr mașini de i 
cusut Singer, Kaiser Naumann, Mali, ofer 
ISM - 45M euro. Telefon 0751/987293. 
MSM4S

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Farcaș loan Florin. Se declară nul. (3/27.09)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stana Gheorghe Dorin. Se declară nul. (2/27.09)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Torok Ștefan. Se declară nul. (7/27.09)

Solicitări servicii (71)

• caut urgent femeie pentru îngrijirea perma
nentă a unei femei bolnave, la domiciliu. Relații 
la tel. 219934 (Ț)

Prestări servicii (72)

• fotograf profesionist fotografiez șl filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)
• transport mobilier cu auto de 1,2 tone, 14 mc 
volum; asigur demontare și manevrare profe
sională mobilier. Tel. 0254/225578,0744/934462, 
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• cabinet medical individual, din Deva, medicină 
de familie, angajează asistentă medicală, de 
preferință absolventă 2006. Tel. 0722/634302. 
(7/26.09)
• SC Bau Decolux Prest SRL Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 82, angajează zidari, instalatori în 
cupru și maistru în construcții pentru lucrări de 
construcții în județ. Tel. 0254/217433, 
0722/319442.(9/26.09)
• societate comercială angajează un electrician 
și muncitori montatori. Informații la tel. 
0742/775145. CV-urile se primesc la fax 
0254/235822.(5/26.09)
• didgher (exclusiv restaurator), Brad, 2 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
■ dulgher (exclusiv restaurator), Călan, 2 
posturi, data limită 15.10. Tel. 213244,9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Deva, 5 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Hațeg, 2 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Hațeg, 2 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244,9-16.
■ dulgher (exclusiv restaurator), Hațeg, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Hunedoara, 10 
posturi, data limită 21.10. Tel. 213244,9-16.

(1/28.09)
I • ikdgher (exclusiv restaurator), Hunedoara. 4 

posturi, data limită 10.10. Tel. 213244,9-16.
; • dtfgher (exctahr restaurator), Hunedoara, 5 
i posturi, data limită 3OD9, perioadă determinată. 
; TeL 213244,9-16.

• Od^w feschsiv restawaior). Upenl 1 post 
data limită 3009. perioadă determinată. Tel. 
213244,9-16.
• dulgher (actasiv restairator), Simeria, 10 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Simeria, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• dulgher-restaurator, Lupeni, 1 post data 
limită 1.10. Tel. 213244,9-16.
• AdgherrastauMr, Orăștie, 20 posturi, data

■ limită 3009. TeL 213244,9-16.

BANCA COMERCIALA(_carpatica
inteligența capitalului românesc I

Sucursala Deva,
oltic Bl. 12 A,

Tel.: #254/22JF22, 2281.23,
Fax; 0254/22.81.28

Dobânzile practicate pentru depozitele la termen în lei și valută - % pe an
Monedă 1 săpt. 1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni
RON 6.00 7.65 7,75 8,10 ! 8,10 8,10
USD — 4,00 4,10 4,35 î~ 4,60 4,75
EUR — 4,00 4,10 4,35 4,60 4,75

LEI Termen Dobânda/an
6 luni 8,00%Depozitul VIVATDepozitul PENSIA PLUS 12 luni 8.40%Depozitul EUROPA 12 luni 8,20% &Depozitul PROSPER

LEI 24 luni 8,50% ’EUR/USD 24 luni 5,00%Depozit pe termen de: 3 luni 6 luni 9 luni 12 luniDepozitul
CRESCENDO j

LEI 7,40% 7,50% 7,60% 7,70%EUR/USD 3,75% i 4,10% > 4.20% 4,50%
CONT 
CURENT 
BONIFICAT

Tranșe în LEI Dobânda/an Tranșe în EUR/USD Dobânda/an500-10.000 7,15% 100-5.000 2,50%10.001 -20.000 7,65% 5.000,01 - 10.000 3,00% |Peste 20.000 7,85% Peste 10.000 3,50% ®|
Certificat de depozit
VALUTĂ FORTE

Termen
360 zile

ft

ft

Familiile Vasile Clonda și Dan Micu aduc un ultim omagiu bunului lor prieten și coleg,
col. de poliție (r) GHEORGHE 

SICHETși sunt alături de familia îndoliată.Dumnezeu să-l odihnească in pace
(1/28.09)

Un ultim omagiu celui care a fost
Colonel (r) GHEORGHE SICHETstins din viață după o îndelungă suferință, din partea conducerii Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara și a polițiștilor hunedoreni.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi cu încurajări, flori, prezență și ajutor material, la greaua durere pricinuită de încetarea din viață a celui care a fost
prof. CĂLĂRAȘU CORNELIU

Familia

(8/27.09)

Colectivul Școlii Generale Sălașu de Sus este alături de colega lor Poenar Ana, secretara școlii, în greaua încercare prin care trece la pierderea mamei sale
BÂLȚI LN AGNESIAdin Coroiești.

Dumnezeu s-o odihnească!

(8022611/27.09)

Oferte locuri de muncă (74)

• S.C. angajează: zidar, zugrav, dulgher. Informații 
și CV la tel/fax 0254/219300.

(8/26.09)

• (pi puiiie.de distribuție la nivel național anga- 
jeaza:.șofqr distribuție, operator PC, persoanele cu 
experiența, interesate pe job. și pu.domiciiiul în 
Deva sunt .rugate șa trimită un Cv nana la data de 30 
septembrie la fax: 0254/231068, email: moni- 
camtn@zappmobi le.ro.

(nr. 8/12,09,2006)

Rep. Simeria,
Str. .Imttn fam:ut SI 7, Parter, 

iii ■ O25M4 11.01: Fia:
02W26.11.02

Suma minimă EUR/USD Dobânda/an
1.000 4,75%

alin.fi
mailto:camelia.gaga@infornmiedia.ro
puiiie.de
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„Marilena de la P7" a învins
• Carte de bucate. Prințul Charles, primul în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, va lansa, azi, prima sa carte de bucate, în care dezvăluie secretele bucătăriei regale și oferă tuturor o privire asupra vieții monarhice prin fereastra bucătăriei.
• Concerte live. MSN, portalul web al Microsoft, va transmite concerte live, în urma semnării unui acord de parteneriat exclusiv cu Control Room, companie care a produs anul trecut evenimentul Live 8.

Invazie Sute de lăcuste au invadat, marți, orașul Cancun, din Mexic. Peste 100 de ferme au fost afectate de migrația lăcustelor din Yucatan. (Foto:EPA)

■ Un film de Cristian 
Nemescu a luat marele 
premiu la Festivalul de 
Film de la Milano.

București (MF) - Filmul „Marilena de la P7” al regretatului regizor Cristian Nemescu a luat premiul pentru cel mai bun lungmetraj, în valoare de 5.000 de euro, la cea de-a 11- a ediție a Festivalului de Film de la Milano. Un film de 45 “de minute, „Marilena de la P7” a fost inclus în concursul de lungmetraje, alături de alte cinci producții din Statele Unite, Belgia/Olanda, China și Germania.Povestea lui Andrei, un adolescent de 13 ani dintr-un cartier din București, care decide într-o bună zi să fure un troleibuz pentru a o impresiona pe Marilena, o prostituată de care s-a îndrăgostit, „Marilena de la P7” a fost selecționat în această pri-

„Marilena de la P7" (Foto: fan)măvară la Cannes și la alte festivaluri internaționale. Aproape jumătate din bugetul filmului (35.000 de dolari) a fost acoperit din premiile în bani câștigate de regizor cu precedentele scurtmetraje.Organizatorii festivalului de la Milano au făcut o proiecție în memoria regizorului de 27 ani, mort într-un accident de mașină la sfârșitul lunii august. Astfel, la Arena Civica din Milano au fost prezentate scurtmetrajele „Mihai și Cristina” și „Poveste la scara C”.
Hitler, un nume în pictură

Cotă de 
încredere

Los Angeles (MF) - Actorul Tom Hanks, câștigător a două premii Oscar, a fost ales celebritatea cea mai de încredere din Statele Unite, conform revistei Forbes. Starul hollywoodian s-a plasat în fruntea listei, fiind ales dintr-o serie deI. 500 de celebrități. Sondajul a fost realizat de firma de marketing Da- vie-Brown Talent. în urmă cu câteva luni, Tom Hanks s-a clasat pe locul al 31-lea în topul anual al celor mai puternice celebrități din lume realizat de revista Forbes. Pe locul al doilea în acest top al celebrităților cele mai de încredere s-a situat prezentatoarea de emisiuni culinare Rachael Ray, urmată de actorul MichaelJ. Fox, protagonistul din „înapoi în viitor”.

Ricky Martin
(Foto: EPA)

Londra (MF) - Circa 21 de acuarele și crochiuri, presupuse a fi ale fostului dictator Adolf Hitler, au fost vândute la prețuri de două ori mai mari decât cele estimate inițial, la o licitație organizată de casa Jefferys Auctioneers la Lostwithiel, sud-vestul
Apel
Washington (MF) - Cântărețul Ricky Martin a făcut un apel aleșilor americani să facă mai mult? eforturi în lupta contra traficului de ființe umane, o activitate care generează profituri ilegale de 32 de miliarde de dolari pe an. în fața comisiilor de relații internaționale ale SUA Ricky Martin a subliniat că dorește să se atragă atenția asupra acestei probleme. Ricky Martin este ambasador al bunăvoinței din partea UNICEF.

Pictat de Hitler (Foto: epa)

Marii Britanii. Toate lucrările au fost păstrate într-un hambar dintr-o localitate din Belgia. Locurile pictate au fost localizate cu precizie într-un raion care se afla la 24 de kilometri de locul în care a servit Hitler în timpul războiului. Colecția a fost vândută pentru suma de 176.000 de euro.Licitația a fost tulburată de un bărbat- deghizat în Hitler care a încercat să ridice prețul picturilor la șase milioane de lire sterline, pretinzând că au fost executate de Mussolini. Dat afară de forțele de ordine a strigat: „Vedeți, expulzează evreii!”.

Raluca este născută în zodia Capricorn, îi plac excursiile, dansul și muzica.
(Foto: T.Manu) Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro

Un arhiepiscop excomunicat

de cățel Sharpai a fost recuperat cte pe o stradă din Hong Kong, în timp ce un individ încerca să-l vândă ilegal. (Foto: epa)

Favorita la Latin Grammy
New York (MF) - Cântăreața de origine columbiană Shakira are cele mai multe nominalizări la ediția din 2006 a premiilor Latin Grammy, distincții care se vor decerna pe 2 noiembrie, la New York. Latin Recording Academy a anunțat nominalizările la New York, diva latino concurând la șase categorii, inclusiv pentru cel mai bun album pop al anului al unei artiste, „Fijacion Oral Vol. 1”.în prima săptămână de la lansarea albumului în Statele Unite, au fost vândute 157.000 de copii, un record pentru un album în limba spaniolă.Ceremonia de decernare a premiilor Latin Grammy, aflată la a șaptea ediție, va fi difuzată anul acesta pentru prima dată live.

■ Arhiepiscopul zam- 
bian Emmanuel Milingo 
a fost excomunicat de 
Biserica catolică.

Vatican (MF) - Turbulentul episcop zambian Emmanuel Milingo (76 ani), celebru pentru faptul că s-a căsătorit cu o coreeancă adeptă a sectei Moon, a fost excomunicat de Biserica catolică pentru că a învestit ca episcopi patru preoți căsătoriți din Statele Unite.Prin acest act comis fără acordul papei, prelatul african, vindecător exorcist și muzician în timpul liber, s-a dat singur afară din Biserică, a anunțat Vaticanul într-un comunicat.Milingo, fost arhiepiscop de Lusaka, a fost excomunicat

în vitrina muzeului (Foto epa)

Emmanuel Milingo alături de soția sa (Foto: EPA)„latae sententiae”, adică vinovatul este automat excomunicat în virtutea legii, astfel că nu este nevoie ca sentința să fie impusă de un judecător din
Biserică. învestirea în funcție a patru episcopi căsătoriți, eveniment pe care Vaticanul „nu îl va recunoaște”, a avut loc pe 24 septembrie, la Wash

ington. Arhiepiscopul Milingo a fost însoțit acolo de soția sa, Maria Sung (48 ani), un medic coreean cu care s-a căsătorit în 2001.Arhiepiscopul, care fuses» constrâns de papa Ioan Path al II-lea să rupă acest mariaj sub amenințarea pedeapsei cu excomunicarea, locuia de patru ani sub strictă supraveghere în satul italian Zagaro- lo. Milingo a dispărut din Za- garolo în iulie, pentru a reapărea câteva zile mai târziu la Washington, pentru înființarea unei asociații de apărare a drepturilor preoților căsătoriți.Contactele sale cu secta Moon au alarmat Vaticanul, care l-a demis din toate funcțiile pe care le avea.
„Țipătul" expus din nou la OsloOslo (MF) - „Țipătul” și „Madona”, cele două capodopere ale lui Edvard Munch furate în 2004 și regăsite în urmă cu o lună, vor fi din nou expuse la Oslo, începând de astăzi, a anunțat conducerea muzeului Munch.în august 2004, doi bărhați înarmați au intrat în Muzeul Munch din Oslo și au smuls cele două lucrări de pe pereți, în fața mai multor zeci de

turiști înspăimântați. Poliția norvegiană le-a regăsit pe 31 august în circumstanțe încă tulburi. Principalii autori ai jafului armat nu au fost prinși. Au fost necesare vitrine speciale pentru protejarea tablourilor care au fost deteriorate în timpul absenței din muzeu. Conform reprezentanților muzeului, lucrările de restaurare ar putea dura un an.

ney au început operațiunile de curățare cu un aspirator special, ca în fiecare toamnă. (Foto: epa)

La acvariul din Syd

http://www.huon.ro

