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• Aprobare. Sistemele de tratare și distri
buție a apei potabile, precum și cele de co
lectare și tratare a apei uzate, din orașele 
Deva și Hunedoara, vor fi modernizate și 
reabState, prin Programul ISPA. Guvernul a 
aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 
aceste investiții, pentru a îndeplini obligațiile 
legate de acquis-ul pentru mediu. (C.P.)
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*80 *de zile până la aderare

Azi, Jurnal TV!

Campioana României, FC CIP Deva, și-a început cu stângul aventura în UEFA Futsal CUP, fiind Învinsă la limită, scor 2- 3, de campioana Olandei, FCM Kras Ster- vakanties, în principal din cauza faptului că i-a lipsit experiența în competițiile internaționale de club, /p.7
(Foto: Traian Mânu)
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Tot mai puțini salariați
Peste jumătate dintre tinerii subiecți (între 14 și 28 ani) 
ai unui sondaj pe tema corupției spun că au dat mită 
angajaților statului pentru a le fi rezolvate problemele.
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Un accident foarte grav a avut loc în noaptea de miercuri spre joi la ieșirea din Orăștie +++ Un tânăr 
de 25 de ani a adormit la volan și a intrat într-un autotren +++ Săptămânal, pe DN7, mor oameni.

■ Trei tineri și-au pier
dut viața într-un acci
dent de circulație 
petrecut lângă Orăștie.

Turdaș (M.T.) - Trei tineri și-au pierdut viața, în noaptea de miercuri spre joi, într-un accident de circulație petrecut în afara localității Turdaș.

Accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, când conducătorul unui autoturism Fiat Croma, înmatriculat în Franța, Istvan Kristof, de 25 de ani, se îndrepta spre Hunedoara. La ieșirea din Orăștie, a adormit la volan și a intrat pe con- trasens, unde a intrat în coliziune cu un TIR, încărcat cu cherestea, condus regulamen

tar de Liviu M., de 26 de ani, din Lipova, județul Arad. în urma impactului, șoferul autoturismului, soția acestuia, Laura Kristof, de 22 de ani, și fratele acesteia, Ioan Gabriel N., de 19 ani, din Hunedoara, au murit pe loc. Traficul rutier în zonă a fost întrerupt aproximativ două ore, iar mașinile au fost dirijate pe

rute ocolitoare. Pentru eliberarea cadavrelor celor trei tineri dintre fiarele contorsionate ale mașinilor a fost nevoie de ajutorul unui echipaj de descarcerare din cadrul ISU Hunedoara.
www.huon.

Vezi alte imagini la adresa:

Bugete locale diminuate prin lege
■ Legea Munților Apu
seni reduce bugetele 
consiliilor locale fără să 
aducă bani în schimb.

Brad (M.S.) - Apreciată ca un act normativ care ar trebui să prevină depopulârea zonei Munților Apuseni, „Legea Munților Apuseni” începe să pună probleme autorităților locale căre se confruntă

cu o criză a veniturilor proprii obținute din taxe și impozite.Potrivit primarului municipiului Brad, Florin Cazacu, Legea prevede ca în localitățile situate în arealul Munților Apuseni nivelul taxelor și impozitelor locale să fie la jumătate față de alte zone ale țării.„Legea Munților Apuseni spune că impozitele sunt

reduse cu 50 la sută, da" legiuitorul nu a prevăzut și un sistem de compensare a sumelor ce nu pot fi încasate la bugetul local prin aplicarea actului normativ menționat”, a afirmat primarul municipiului Brad. în consecință, autoritățile locale sunt puse în situația de a renunța la unele proiecte de interes comunitar din lipsă de fonduri.

Detergent UE
Deva (C.P.) - Gospodinele vor avea ceva nou de făcut după integrare. Vor trebui să aleagă aspiratoarele care fac puțin zgomot, să folosească mai puțin detergent sau să-l aleagă pe cel compact. Toate acestea vor fi făcute cu scopul de a proteja mediul înconjurător, /p.3

Produse Bio, unicat in România
■ Un devean a reușit să 
devină primul producă
tor din țară de paste 
făinoase ecologice.

Deva (T.S.) - în 1991, inginerul electronist Marius Gabor din Deva părăsea România. A lucrat în Germania și în Irlanda de Nord. în ultimul dintre state a administrat o brutărie care producea paste făinoase ecologice. Revenit în România, deveanul a reușit să pună pe picioare o afacere

unicat în țară. în urmă cu aproape o lună a început să producă primele paste făinoase, ecologice. „E o afacere de viitor. Peste câțiva ani produsele ecologice vor avea o „felie” importantă din piața produselor alimentare. Asta deoarece la fel ca și în Occident oamenii se vor îndrepta spre produse ecologice. Lipsite de chimicale”, este de părere Marius. La această dată fabrica de la Deva produce paste făinoase ecologice pentru piața din Timișoara, București, /p.3

jandarmii l-au reținut aseară pe Vasile O., de 64 de ani, din Deva, care a tras un foc de armă cu un pistol cu gaz in fața Cantinei TCH din municipiu. Din primele cercetări a reieșit faptul că bărbatul nu deținea permis de portarmă. (Foto: Traian Mânu)

mailto:cuvantul@informmedia.ro
http://www.huon
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• Procese pierdute. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România, ieri, în șapte cauze privind dreptul de proprietate, obligând statul român să restituie imobilele, în termen de trei luni de la pronunțarea hotărârii, sau să îi despăgubească, cu o sumă totală de aproape 900.000 de euro pe proprietari.

Divergențe la ONU

Discuții 
excluse

Washington (MF) - Președintele american George W. Bush a exclus, miercuri, posibilitatea unor discuții bilaterale cu Iranul sau Coreea de Nord, în ceea ce privește programele lor nucleare. Bush a avertizat Coreea de Nord că se va confrunta cu „reper- cusiuni serioase” ca urmare a anunțului privind efectuarea unui test nuclear. Liderul a- merican a avertizat Phenianul că Statele Unite „vor spori cooperarea în domeniul apărării”, inclusiv în ceea ce privește rachetele balistice, în replică față de testul nuclear. „Acest lucru presupune o cooperare în ceea ce privește rachetele balistice în vederea protejării față de agresiunea nord-coreeană dar și cooperare pentru a împiedica Phenianul să exporte tehnologie nucleară și balistică”, a explicat Bush.

George W. Bush (Foto: epa)

Călin Popescu Tă
riceanu (Foto: EPA)

| Neagă 
| orice 
I implicare

București (MF) - Pre- 
i ședințele PNL Călin

Popescu Tăriceanu a 
i respin acuzațiile lui 
: Theodor Stolojan po- 
i trivit cărora ar fi fost 
i exclus din partid la 
i ordinul său și i-a 
i adresat acestuia pro- 
j vocarea de a susține 
: ideea ca un mare 
i partid de dreapta să 
i fie constituit pe baza 
i valorilor liberale. Tări

ceanu a precizat că 
; nu poate da ordine 

organizațiilor PNL și 
i că există situații în 

care personal nu 
poate obține majori
tatea pentru anumite 
puncte de vedere, fă
ră ca acest lucru să îl 

: determine să adopte 
i public o poziție criti- 
f că. El regretă atitudi- 
l nea lui Thedor Stolo- 
: jan, despre care a 
i spus că „s-a pozițio- 
i nat constant" 
i împotriva PNL.

■ între SUA și China 
există discuții cu privire 
la sancțiunile împotriva 
Coreii de Nord.Seul (MF) - Statele Unite vor face presiuni oficial pentru obținerea de sancțiuni dure ale ONU împotriva Coreei de Nord, ca urmare a testului nuclear efectuat, însă vor întâmpina cu siguranță opoziția Chinei, relatează Reuters.China, cel mai apropiat susținător al Coreei de Nord, a condamnat gestul statului vecin comunist, care a anunțat luni că a efectuat un test nuclear, și a fost de acord cu sancțiuni limitate.însă o nouă rezoluție a SUA merge mult mai departe decât dorește Beijingul.

Până In prezent nu a existat nici o confirmare independentă că testul de luni a fost al unui dispozitiv nuclear. Au existat Insă speculații că, dacă a fost nuclear, testul nu a reprezentat un succes așa cum a afirmat Phenianul.
Amenințările PhenianuluiCoreea de Nord a amenințat că va efectua mai multe teste, precizând că presiunile Statelor Unite în vederea încetării programului nuclear seamănă cu o „declarație de război”.Rezoluția ar putea fi votată de Consiliul de Securitate al ONU azi, când liderii Chinei și Coreei de Sud - pe care Phenianul se bazează pentru sprijin economic și protecție diplomatică - se vor întâlni la

Beijing. Ambele state doresc să evite izolarea Phenianului- care are o armată formată din 1,2 milioane de persoane- ceea ce ar putea conduce la instabilitate în peninsula Coreeană.China a precizat deja la Națiunile Unite că acțiunea militară nici nu intră în calcul.Analiștii se întreabă insă câtă influență au Beijingul și Seulul asupra Coreei de Nord, care a arătat recent că este pregătită să își ignore principalii susținători.Pe fondul divergențelor din cadrul ONU referitoare la amploarea sancțiunilor împotriva Coreei de Nord, China a a- nunțat că l-a trimis la Washington și Moscova pe Tang Jiaxuan, consilier de stat și fost ministru de Externe.

Informații 
secrete

Ierusalim (ME) ■ Cei trei cetățeni străini, printre care și un român, inculpați marți în Nigeria pentru spionaj, ar fi încercat să obțină informații secrete despre participanții la o licitație de armament și echipamente, organizată de Ministerul nigerian al Apărării. Românul, a- lături de un cetățean is- raelian și un irlandez, au fost acuzați că au luat legătura cu trei angajați ai Ministerului nigerian al Apărării - arestați la rândul lor - care i-ar fi ajutat să intre în posesia unor documente secrete referitoare la participanții la licitație.
Pregătiri pentru 
un război nuclear
S Armata sud-coreeană 
își adaptează capacitățile 
de reacție la un posibil 
război nuclear.

Seul (MF) - Armata sud-coreeană își adaptează capacitățile de reacție la un posibil război nuclear, după testul nuclear efectuat luni de regimul de la Phenian, au declarat ieri surse oficiale.„Situația s-a schimbat. Este cât se poate de normal să verificăm nivelul de pregătire a armatei noastre în fttncji de noua situație”, a declaraF” un purtător de cuvânt al Statului Major.El a adăgat că armata a pregătit o serie de rapoarte după anunțul Coreei de Nord, precizând însă că detaliile sunt confidențiale.Agenția de presă sud-core- eană Yonhap a anunțat miercuri, citând surse militare, că

Statul Major a recomandat Ministerului Apărării să verifice planurile de urgență și să se asigure că Seulul dispune de un arsenal capabil să distrugă armamentul nord-core- ean, care ar putea transporta o încărcătură nucleară.
Pentru propria apărare„Ca răspuns față de armele de distrugere în masă al Coreei de Nord, ne-am dezvoltat propriul armament convețio- nal”, a afirmat ministrul sud- coreean al Apărării, Yoon -Kwang-Ung, fn cursul- Unei Sesiuni extradrdinare 'STPar- lamentulul.„în fața acestei preocupări generale, am insistat să beneficiem de protecția nucleară americană”, a precizat el.Amenințarea Phenianului se va afla și pe agenda întâlnirilor anuale prevăzute pentru sfârșitul lunii octombrie între șefii armatelor aliate de

Gușă îl atacă pe Stolojan

Va fi ales șeful ONU
New York (MF) - Adunarea Generală a Națiunilor Unite îl va alege oficial, azi, pe noul secretar general al organizației, sud- coreeanul Ban Ki-moon.Consiliul de Securitate a recomandat, luni, alegerea în această funcție a lui Ban, la finalul unui proces de selecție care a durat mai multe luni. Sud-coreeanul a fost singurul candidat rămas pe listă, ceilalți șase retrăgându-și candidaturile.Adunarea urmează să-l aleagă pe Ban fie prin consens, fie prin vot.Ban Ki-moon (62 ani), ministrul sud-core- ean de Externe, îi va succeda la 1 ianuari- e lui Kofi Annan (68 ani), originar din Ghana, care va părăsi postul după două mandate de cinci ani.

Ban Ki-moon
(Foto: FAN)

■ Președintele PIN susți
ne că Theodor Stolojan 
face parte din „a doua 
frăție a Securității".

Suceava (MF) - Liderul PIN, Cozmin Gușă, a declarat, ieri, la Suceava, că actualul consilier prezidențial Theodor Stolojan nu poate fi „reformator al dreptei din România”, apreciind că acesta face parte din „a doua frăție a Securității”.Gușă a spus că, înainte de 1989, structura care avea rolul de a procura valută pentru regimul Ceaușescu și pentru acțiunile speciale ale Securității era Direcția de Aport Valutar Special, al cărei director era „blajinul Theodor Stolojan”. Liderul PIN a spus că Stolo-

Cozmin Gușă (Foto: arhivă)

jan face parte, „alături de alți oameni, în a doua frăție a Securității”.Liderul PIN consideră că, din cauza posturii pe care a avut-o înainte de 1989, Theodor Stolojan „nu are ce căuta ca reformator al dreptei în România”. Gușă a subliniat că Stolojan nu ar trebui să se implice în jocuri politice pentru că este reprezentant al Președinției.Totodată, președintele PIN consideră că Theodor Stolojan trebuie să lămurească exact episodul retragerii din cursa prezidențială din 2004 și că aceeași datorie o are și Emil Constantinescu, care nu a mai candidat la alegerile prezidențiale din 2000.Gușă consideră că Theodor Stolojan este „un bătrân egoist și fără proiect politic”, care, sub pretextul că încearcă să valorizeze partidul care l-a făcut președinte și l-a propulsat în poziția în care se află acum, „încearcă, de fapt, să-l distrugă”. Consilierul prezidențial Theodor Stolojan a declarat, miercuri, că, de-a lungul carierei sale, nu i s-a propus să colaboreze cu Securitatea sau să ia mită.
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Activist sud-coreean protestând la Seul împotriva testului nuclear 
nord-coreean (Foto: epa)la Washington.Planurile de acțiune ameri- cano-coreene, elaborate în 2002, vizează contracararea

unei invazii a armatei nord- coreene, care numără aproximativ 1,2 milioane de militari.
Mona Muscă vs. CNSAS
■ Mona Muscă a 
depus la CNSAS o 
contestație împotriva 
verdictului Colegiului.București (MF) - Mona Muscă și Valeriu Stoica au depus, ieri după-amiază, la CNSAS un document prin care contestă decizia de colaborare cu Securitate ca poliție politică pe care Muscă a primit-o de la Colegiul CNSAS.„Monei Muscă i s-a făcut o nedreptate. Orice situație trebuie judecată pe baza legii. Legea în vigoare folosește sintagma de «poliție politică», iar decizia emisă în cazul Monei Muscă ignoră legea în vigoare, din a- ceastă cauză este nedreaptă”, a declarat Valeriu Stoica, care a însoțit-o în calitate de avocat pe Mona Muscă la CNSAS.Stoica a explicat că își bazează contestația pe prevederile legii și pe definiția sintagmei „poliție politică” din Legea CNSAS.Potrivit avocatului, a-

ceasta este prevederea legală încălcată în cazul Monei Muscă.Stoica a apreciat că nu CNSAS este responsabil pentru decizia dată în cazul Monei Muscă, instituția fiind la rândul ei victima unor jocuri politice de culise. „Și Mona Muscă și
în contestație 
demonstrăm că 
in acest caz nu 
se poate da o 
decizie de 
poliție politică.

Mona MuscăCNSAS sunt victime ale unei manipulări politice”, a mai spus Stoica.Mona Muscă și-a exprimat speranța că la rejude- carea cazului său membrii Colegiului vor ține cont de lege. Potrivit legii, contes-ș, tația depusă de Mona Muscă ar urma să fie dezbătută în Colegiu, care practic va rejudeca acest caz și va da din nou un verdict.
Redactor șef Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, na Jurcone, Ciprian Marjnuț, Clara Pâs, 
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• Inaugurare. Sâmbătă, în comuna Pui, va avea loc inaugurarea unui tronson de 7 km din DJ 667: Pui - Hobița (investiție realizată din fonduri ale CJ) și a stației de alimentare cu apă la Hobița, care va asigura apa pentru patru localități din comună (investiție realizată prin programul SAPARD). (C.P.)
s «Agenție. Banca Transilvania a deschis ieri, i la Hațeg, cea de-a 11-a agenție în județ. iT Aceasta este a 317-a agenție din țară a băncii. (C.P.)

Paste unicat in România

Fluturași despre D.A.
Deva (M.S.) ■ Aproape 3000 de membri ai PSD Hunedoara, din toate orașele județului și din comunele mari, au participat ieri la o acțiune prin care au fost distribuite broșuri populației sub genericul „Fapte și minciuni ale PNL-PD-Guvernul Alianței Portocalii”. La distribuirea celor 25.500 de broșuri au participat, îmbrăcați în tricouri roșii, deputatul Cosmin Nicula, șefi ai organizațiilor locale, consilieri PSD. Organizația județeană Hunedoara a PSD are în intenție să lanseze, în trimestrul patru al acestui an, un fluturaș în care va prezenta „nerea- lizările” Alianței D.A. PNL-PD în plan local.

■ Produsele ecologice 
fabricate sunt unice pe 
piața românească de 
profil.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Create ca o alternativă la produsele alimentare ce conțin E-uri și aditivi, produsele ecologice au început să câștige o cotă tot mâi importantă din piața Europei Occidentale. La această dată, în România, astfel de produse au reușit să acapareze aproximativ 10 la sută din piața pro-
O astfel de afacere necesită o investiție de 150.000 de euroduselor alimentare. Totuși, în viitorul nu prea îndepărtat, este de așteptat ca produsele bio să devină o marfă căutată și pe piața națională. Acesta este motivul pentru care

Gabor a „intrat” pe această piață. Pastele făinoase ecologice produse la Deva sunt unicat în România. „Folosesc faină ecologică și apă de izvor. Atât le trebuie pastelor pentru a fi ecologice. E adevărat că și costurile cu materia primă sunt de patru ori mai mari decât în cazul pastelor convenționale. De aceea și prețurile diferă foarte mult. Ceilalți producători de paste convenționale adaugă praf de ou și tot felul de aditivi pentru că altfel aluatul nu se prinde. Eu nu am nevoie de așa ceva. Sunt produse ecologice sută la sută”, declară deveanul.
Europa ne cere etichete ecologice

Senator la Maraton
Deva (M.S.) - Senatorul hunedorean Viorel Arion (PNL) va participa la Maratonul Timișoara 2006, programat să aibă loc duminică, în orașul de pe Bega. „Sunt imul dintre susținătorii, fără rezerve, al Campaniei „Sport pentru viață” lansată în acest an, care își propune să educe puhlicul din România în ceea ce privește importanța mișcării sportive și impactul sedentarismului asupra corpului uman”, a afirmat senatorul liberal. Parlamentarul hunedorean va alerga în una din secțiunile competiției, respectiv Semimaratonul Dracula Timișoara, 2006, care se va desfășura pe astfalt, într-un circuit cu lungimea de 21,1 km. Campania „Sport pentru viață” este organizată de FRA, la inițiativa Gabrielei Szabo. Senatorul Arion a mai luat parte la competiții de atletism, între care și Maratonul Parlamentarilor, care se desfășoară la Cracovia, în luna mai.

■ Toate produsele care 
poluează vor trebui să 
aibă de la 1 ianuarie 
etichete ecologice.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Producătorii vor fi obligați să scrie pe aceste etichete mai multe informații decât ceea ce găsim acum, respectiv simplul cuvânt

„biodegradabil”. „Măsura se vrea a fi cu dublu impact: producătorii vor fi obligați să respecte normele de mediu specifice activității lor, iar cumpărătorii vor putea alege să folosească produsele care nu poluează. în acest fel și unii și alții vom contribui la protejarea mediului înconjurător”, susține Georgeta Barabaș, consilier APM Hunedoara. Pe etichetele aparatelor electrice și electrocasnice vor

fi scrise detalii legate de volumul zgomotului produs de aparat (pentru evitarea poluării fonice), pe produsele chimice - detergenți, cosmetice, vopsele - durata de viață a acestora. Spre exemplu, un detergent cu etichetă ecologică are un ciclu de viață redus, adică poluează mai puțin pentru că durata de distrugere naturală este mai scurtă. PET- urile, care au nevoie de 800 de ani pentru a se distruge în

Noii detergenți trebuie să pro
tejeze mediulmod natural, nu vor avea niciodată etichetă bio, cum de altfel televizoarele și alte electrocasnice vor fi incluse în categoria celor periculoase.

h Diferența de la 9,7 la 6,6 a ratei șomajului în Județ este reală?
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Anumite cabinete șl 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 Vaslle, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex SRL, Hune

doara
- S.C. StaF 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

Este o diferență destul de mare de la an la an. Poate fi reală cum spune statistica, dar părerea mea este că aici intervin mulți alți factori!...
Ramona Zbâncu, 
Deva

Probabil că nu s-au luat în calcul persoanele dispărute din statistici. După mine, cred că este un procent oarecum„umflat” și, pentru unii, mulțumitor! 
Camelia Stăncescu, 
Deva

Este bine dacă realitatea ar fi aceasta!Rata șomajului ar fi trebuit să scadă și mai mult. E o statistică posibilă, deși mi se pare o scădere cam bruscă.
Ana-Maria,
Deva

JOBfest pentru toți tinerii

Nu mă pot pronunța pentru că nu-mi dau seama cum ar trebui să evolueze, dar în ziua de azi auzim multe „povești frumoase” pe post de realitate.
Petre, 
Deva

Este foarte bine dacă ar fi reală această statistică! Părerea mea este că lucrurile nu stau chiar așa și că șomeri sunt, în acest județ, foarte mulți!
Cristina, 
Deva

Sfatul specialistului

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare 'ăptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sru NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

CUVW Vot Pg
întrebarea săptămânii: Are UDMR-

• ul vreo șansă să obțină autonomie 
. teritorială în Covasna și Harghita?

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

București (I.J.) - Centrul de Resurse pentru Societatea Civilă (C.R.S.C.) organizează ediția 2006 a JOBfest în perioada 15.11.2006 - 17.11.2006 în incinta Cercului Militar Național București. Aflat la cea de-a doua ediție, după succesul obținut în luna noiembrie a anului trecut, JOBfest este un eveniment profesional ce își propune să faciliteze contactul direct al tinerilor specialiști sau în curs de formare profesională cu unele dintre companiile reprezentative în mediul privat din România.„Târgul de carieră JOBfest 2006 se va axa pe câteva domenii principale de activitate ale firmelor participante,

acestea fiind, statistic, cele mai actuale și mai căutate domenii de pe piața muncii din România din acest moment: IT&Telecomunicații, FMCG, Financiar - Bancar - Asigurări, Outsourcings Limbi Străine, HR - Consultanță - PR, Inginerie&Indus- trie. Vizitatorii vizați pentru acest târg sunt reprezentați de următoarele segmente de tineri: studenți în an terminal din ASE, Politehnică, Universitate, universități particulare, proaspăt absolvenți ai acestor universități, tineri cu vârste cuprinse între 25-35 de ani, aflați în căutarea unui loc de muncă sau dornici să identifice un loc de muncă superior celui deja ocupat.

Fitoterapie pentru 
mame și copiii mm

Farmacist specialist SEPTIMIAȘERBAN U
Director al LABORATOARELOR FARES BIO VITAL

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 13 
octombrie, ora 24.

JOBfest-ul e un prilej bun pentru găsirea unui loc de muncă

în timpul sarcinii și în perioada imediat următoare nașterii - cea în care copilul este alăptat la sân este bine să folosiți pe cât posibil doar produse naturale. Datorită acestui fapt, noi am conceput naturale, din plante atent selecționate, care vâ vor ajuta să depășiți mai ușor ultimele luni de sarcină și îi vor ușura bebelușului adaptarea.
Ceaiul DIURETIC PENTRU 
GRAVIDE este un preparat care crește ușor diureza în perioada de sarcină. Se beau 3 căni cu ceai pe zi atunci cândva confruntați cu edemele de sarcină: mâinile și picioarele se umflă datorită relent ici de apă. Ceaiul poate fi băut în asociere cu alte tratamente pe care le-a prescris medicul. Sc impun precauții în cazul persoanelor alergice la polenul de graminee și arbuști, In primele trei luni de viață dusul trecn printr-o perioadă

fapt, noi am conceput câteva preparate speciale, 100% ile, din plante atent

grea. încarc trebuie să își adapteze întreg tranzitul la noul mod de alimentație. Este o perioadă însoțită de colici abdominale (dureri de burtă), balonări, vărsături. Pentru combaterea tuturor acestor tulburări digestive folosiți ceaiul 
BABYCALM, câte 50-100 mlde infuzie pe zi.Alăptarea la sân este ideală pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Ceaiul STIMULAREA 

LAC IAU El vă ajută în aceasta perioada; se beau 3-4 căni cu infuzie pe zi.Formula ceaiului e realizată astfel încât substanțele active care trec în lapte să nu producă nici un fel de disconfort celui mie, ci dimpotrivă, ÎI ajută la calmarea tulburărilor digestive.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro


vineri, 13 octombrie 2006
1879 - iBgea de revizuire a art. 7 din Constituția României 
acorda cetățenie șl locuitorilor de alta religie decât cea 
creștina. Primeau astfel cetățenie română evreii pămân

teni________ ■ . ■
1889 - Greenwich (Anglia), a fost 
stabilit ca meridian universal pen- 
tru calcularea-timpului.__________
1®21 - 5-a născut Yves Montand, 
actor și cântăreț francez (m. 1991). 
1925 - S-a născut Margaret 
Thatcher [Margaret Hilda Roberts), 

om politic britanic, lider al Partidului Conservator (1975- 
1990), prima femele prlm-mi nistru din Marea Brltanie 
(1979-1990) _________ __________________________„
1954 - 5:â născut AlexandrLi Andrieș (fota), seiîlsi'veeai, 
compozitor ;l chitarist.

Prognoza pentru astăziCer mai mult senin. Maxima va fi de20°C, iar minima de 6°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer parțial senin. Maxima va fi de 17°C, iar minima de 7°C.
Duminică. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 19°C, iar minima va fi 6°C.

Calendar Crețtln-Ortodox_____________
Sf. Mc. Carp, Papii, Âgatodor și Agatonica.

Calendar Romano-Catolic_____________
Sf. Eduard, regele Angliei.

Calendar Greco-Catolic_______________
Ss. Carp, Papii, Âgatodor și Agatonica, m.

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică_____________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
9.00-16.00 în orașul Simerla, Str. Sadoveanu, Str. Ciocâr
liei, Șoseaua Națională, Str. Gheorghe Doja (zona spre Gara 
CFR);
11.00-16.00 în localitățile Plop și Dealul Plopului (din zona 
Ghelar).
Gaz metan__________________ • ________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fî întreruptă.
Apă _________ __ ______________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 12.00 pe străzile alimentate de la rezervorul 2x300: 
Călugăreni, A. Vlaicu (parțial), Crângului, Merilor, S. 
Bărnuțiu, Izvorului, Eroilor etc.

Banane în aluat
Ingrediente: 2 banane mari, suc de lămâie, ulei, zahăr, aluat făcut din: 60 grame făină, un ou, un vârf de linguriță sare, 1/4 cană lapte, un sfert de linguriță praf de copt.
Mod de preparare: Aluatul: Se pun intr- un castronel făina, praful de copt și sarea, în mijloc se pune oul care se amestecă cu făina. Se adaugă laptele treptat, până când aluatul are o consistență relativ moale, se mai amestecă cinci minute și se dă deoparte. Bananele se curăță și se taie felii groase pe diagonală. Se trec prin aluat și se prăjesc în ulei încins până devin aurii. Se scurg de grăsime și se stropesc cu lămâie. Se trec apoi prin zahăr.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integremel din numărul precedent: S-O-S-A - pugilist - tenisman 
- SUMAN - OCA - RE - TAC - L - CINTEZ - PT - U - IE - ITA - CS - Rl - ODE - 
AMENT - ES - BRAN - ROLE - IR - FILEU - ETAPA - OTET - GROTA - INEL

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 3-26 octombrie, Cuvântul liber vrea să 
continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integrama apârutâ Tn 
flecare ediție a ziarului $1 trimlte-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 3 7 A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc în 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, în prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA 1ȚI DAM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform 
Media și nkJ rudele acestora de gradele I și II.

I

I

Nume.......Prenume Adresa ... Tel.Localitatea I
I
I
I

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □

HOROSCOP
4 < - - - > - - - - - -

BuFbucBin aia dificultăților financiare, suntațl tanla! sl renunțați la a călătorie în Interesul familiei. Mh rlscațl să vă indls- puneți partenerul de viață.
Taur _ . ____. ȚV________ .j 7 j _____________In prima parte a zilei sunteți Indispus din cauza unei decizii pripite luate de partenerul de afaceri In privința unei Investiții. Pâstrați-vă calmul.
Semeni '___ ._____ ___________ ___________________ . țAți făcut mari eforturi pentru ■ găsi noi surse da venituri, Iar acum uăsimțll e?v^at. Vâ sfătuim să nu forțați lucrurile șl sl aveți Bmihi.

In prima parte a zilei sunteți cam visător șl aveți tendința să neglijați problemele Importante pe care le aveți de rezolvat. Rlscațl să luațl decizii greșite.
LeuSunteți tentat să amânați o vizită programată pentru azi, cu Eseul să tensionați relațiile cu partenerul de vlafl. Sunteți Indispus din cauza unei afaceri.
FecioarăSunteți foarte preocupat le problemele financiare șl aveți tendința să neglijați relațiile sentimentale. După-amiază sunteți invitat la o petrecere.
BalanțăO Astăzi nu sunteți prea comunicativ șl ar fi bine să amânați Întâlnirile de afaceri. Nu luațl decizii în domeniul profesional
ScorpionAveți mari șanse de reușită în toate activitățile legate de cămin, cu condiția să vă organizați bine timpul. Petreceți seara în familie.
SăgetătorCapacitatea creativă atinge o cotă ridicată și ar fi bine să o folosiți pentru rezolvarea problemelor profesionale și de afaceri.
Capricornîn prima parte a zilei sunteți cu capul în nori. Vă sfătuim să fiți prudent șl să nu vă implicați în activități importante. Aveți grijă ce spuneți!
VărsătorSe pare că aveți probleme pe plan sentimental și deveniți irascibil. Păstrați-vă calmul și nu vă grăoiți să replicați! Sfaturile prietenilor vă pot fi utile.
PeștiSurvin evenimente neașteptate care vă dau programul peste cap. Se pare că sunteți nevoit să plecați Intr-o delegație anunțată în ultimul moment.
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7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Reporterii dimineții. 
Prezintă: Eda Marcus, 
Eduard Cucu, Dan 
Cristea

9:00 Rrom european (r) 
9:30 Sabrina (d.a.)

1035 Meseria, brățară de 
aur (r)

11:05 Garantat 100% (r) 
12®) Misterele din Sankt

0 Petersburg (r) (ep. 73, 
dramă, Rusia/SUA) 

13:00 Cony și restul lumii 
0(ep. 66, comedie, SUA, 

2003). Cu: Ben Savage 
1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR 
1530 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Pariamentul României 
17.-00 Jurnalul TVR 
17:15 Interes general 
18:00 Misterele din Sankt

0 Petersburg (ep. 74, 
dramă, Rusia/SUA, 
2006). Cu: Nikita Pan
filov, Andrei Kuzicev

19:00 Jurnalul TVR. Sport

19:55 Fotbal. Med din Liga
L Transmisiune directă 

22:10 Lost Naufragiații (ep. 
05, SUA, 2004). Cu:

Naveen Andrews, Emi
lie de Ravin, Matthew 
Fox, Jorge Garda 

23®) Jurnalul TVR. Sport
Meteo

23:20 Lumea dteștel în pre
mieră o dezbatere 
liberă între „uniunea 
scriitorilor" și „uni
unea cititorilor”

0:10 M. Butterfly (dramă, 
BSUA, 1993). Cu: Jere

my Irons, John Lone, 
Barbara Sukowa

2tO5 Cinemaniadi (r)
235 Efectul MG (r) 
3:05 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:55 Integrante despre 

integrate (r)
4:05 Fotbal (reluare) Med 

din Liga I
5:40 Reflector (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Asul așilor (film, r) 
12:15 Te vezi la Știrile ProTv

(r) 
13:00 Știrile ProTv.

Te uiți și câștigi 
14:00 Nemuritorii (aventuri, 
▼B România, 1974). Cu:

Amza Pellea, Ion 
Besoiu, llarion 
Ciobanu, Gheorghe 
Dinică 

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

Joshua Morrow, 
Laureen Bell, 
Doug Davidson, 
Peter Bergman, 
Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea.
Te uiți și câștigi 

17:45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 

’ 19:00 Știrile ProTv. Spoit

2030 Dansez pentru tine
(prima ediție) 

2355 Miss Playboy
Romania 2006 

24k00 ta servid (s) 
030 Condamnat la
H eternitate

(film artistic, 
SF, SUA, 1996). 
Cu: Karen Duffy, 
Saul Rubinek, 
Matt McCoy, 
Lynne Cormack. 
Regia: Allan A. 
Goldstein

230 Nemuritorii 
H (reluare) (aventuri, 

România, 1974). Cu: 
Amza Pellea, Ion 
Besoiu, llarion 
Ciobanu, Gheorghe 

î Dinică
430 Pro Vest

(reluare) 
530 ta servid

(reluare)
630 Parte de carte (r)

6:00 în gura presei cu
Mircea Badea

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) 
1 10:00 Concurs interactiv 
. 11:00 Anastasia (s). Cu: Ele-

0na Korikova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov

1 12:00 Secretul Măriei (serial) 
' 13:00 Observator cu Simona 
, Gherghe

13:45 Fast Food (s, r) 
14:15 Halifax, orașul devas- 
TQtat (partea I) (dramă, 

SUA, 2003)
16:00 Observator
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

0dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu

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

(0 30 Tablou de nuntă 
(divertisment) 

' 23®) Thai & Kicktxjx Super- 
league 2006: Viena 
Highlights

23:45 Soldat de elită III: Fără
■ . i milă (acțiune, SUA, 

1992). Cu: Lorenzo 
Lamas, Minor Mustain, 
Tracey Cook, Holly 
Chester. R.: George 
Erschbamer. 
Nici o regulă... Nici o 
lege... Fără milă! 
Polițistul Jack Kelly, 
cunoscut sub numele 
de Soldier, parcă nu ar 
fi de partea care tre
buie a legii.

1s45 Observator (r) 
2®) Concurs interactiv 
3®) Creaturile mlaștinii 

(thriller, SUA, 2003)
430 9595

(reluare)
530 Anastasia

0(reluare)

8:00 Lecția de... sănătate (r). 
Alfabetul drogurilor 900 Micuța 
Zorro (s, r) 10:00 Tonomatul 
DP2 1130 Caracatița (r) 12:30 
Câțiva pași spre un manage
ment mai bun (doc., r) 13:00 
Motomagia (r) 1400 ABC... de 
ce? 1430 Cutia fantastică (s, 
aventuri, Marea Britanie/Cana- 
da, 2004) 15:00 împreună în 
Europa! 1600 Jurnalul TVR (r) 
1630 Hollywood reporter (s) 
17:00 Micuța Zorro (s) 18:00 
Lecția de management. 
Secretele unei afaceri 1835 
Caracatița (s) 1925 Ray Mears 
(doc.) 20:00 D'ale Iu' Mitică 
2100 Ora de știri 22:10 Cam
pionatul de comedie 22:40 
Planeta Moldova 23:10 Cool- 
mea distracției 1:10 Mica Bri- 
tanie (s) 0:40 Ray Mears - Lecții 
de supraviețuire (doc., r)

5:00 Poveștiri adevărate (r)
6:00 Celebritate (r) 7:00 

’ Rebelde (r) 8:00 Visuri fără
preț (r) 9:00 De 3x femeie (r) 

! 10:00 Ciocolată cu piper (s)
11:00 Bărbatul visurilor mele 

: (r) 12:00 Minciuna (serial,
Mexic, 1998) 14®) Jurămân- 

j tul (s) 15:15 Rețeta de acasă
1530 Visuri fără preț (s) 1630 
Poveștiri adevărate 1730 
Rebelde (s) 1930 SOS, viața 
mea! (s) 2030 0 lume a 
fiarelor (s, Mexic, 2006) 2230 
Tărâmul pasiunii (s) 2330 
Bărbatul visurilor mele (s) 030 
Poveștiri adevărate (r) 130 
Extravaganta Anastasia (s)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:30 Căsătoriți pe viață 
(serial, SUA, 2001). Cu: Don
ai Logue, Megyn Price, Kevin 
Corrigan 12:00 Quizzit 13.00 
Jara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 13:20 Look 
who is winning 1430 Miezul 
problemei (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) 20:00 Film 
artistic 22:00 Film artistic 
24:00 Emmanuelle (s)
• • ..... .................

, ■■

10:00 Icstrim Tivi (s) 10:30 
Poveste din Philadelphia (r) 
12:45 Krypto, câinele erou (s) 
13:15 Liga juniorilor (s) 13:45 
Lumea Pro Cinema (r) 14:15 
Terapie intensivă (r) 1530 Calea 
misterelor (r) 1630 Bună dimi
neața, Miami! (r) 17®) Smokey 
și Banditul III 19:00 Terapie 
intensivă (s) 20:00 Cinema - 
Entertainment News 20:20 
Dispăruți fără urmă (ep. 1, 
acțiune, SUA, 2002) 2130 Bună 
dimineața, Miami I (s) 22:00 
Șocul (acțiune, Franța, 1982)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:05 
Teleshopping 835 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 935 Ed (s) 
1035 Sporturi trăsnite (r) 
11:00 Tele RON 12:50 Garito 
14:30 Dragoste și putere (s) 
15:00 Copilul pierdut (dramă, 
SUA, 2000) 1730 Farsele lui 
Jugaru (r) 18:00 Focus 19:00 
Sporturi trăsnite 1930 Ca
mera de râs 20:00 Viața fără 
Dick (comedie romantică, 
SUA, 2001) 22:00 Mondenii 
(r) 2230 Focus Plus. Prezintă: 
Cristina Jopescu 2330 Mic- 
dejun la Tiffany (romantic, 
SUA, 1961) 130 Focus (r)
7 » i £ *<»*il*.ț>**
< I ** * *» X » MVA-«’■*<-

9:00 Verissimo 10:00 Euro- 
maxx (r) (doc.) 1030 Euroblitz 
(r) 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale 12:00 
Știri 13:05 Esentze (r) 1435 
Lumea cărților 1535 Euro- 
maxx (documentar) 16:00 
Documentar 17:00 Vis de 
vacanță. Emisiune de turism 
1730 Pasul Fortunei. Cu Ura
nia 19:00 Știri 19:20 Hobby 
Mix. Emisiune de divertisment 
20:00 Trenul vieții. Talk-show. 
Cu Liana Stancîu 22:00 High 
Life. Cu Monica Stan 23:15 
Orizont olandez 24:00 Știri 
0:15 Vedetele se întreabă 
(divertisment) (reluare)

0630-07.00 Observator (r)
1630-1645 Știri locale

9:25 Doi oameni de încredere 
(comedie, Franța, 2004). 
11:05 Lenny, câinele-minune 
(aventuri, SUA, 2004). 1230 
Un strop de roz (dramă, Cana
da, 2004). 14:00 Doctorul 
(dramă, SUA, 1991). 16:00 
Gooll (acțiune, SUA, 2005). 
17:55 Invidie (comedie, SUA,
2004) . 1930 Cinema, dnema, 

cinema (SUA, 2006) 20:00 
Huff (Ep. 14, comedie, SUA,
2005) . 21:00 Război în deșert 
(Ep. 1, acțiune, SUA, 2005). 
21:50 Constantin (acțiune, 
SUA, 2005).

9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 i.-alitatea de la 10:00 
11:15 Fab ița 12®) Realitatea 
de la 12:01 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi-, 
eră 15:15 Deschide lumea! 
17®) Realitatea de la 17:00 
17:10 Tu faci Realitatea! 
17:45 Editorii Realității 18:50 
Marfa 19:00 Realitatea zilei 
21:00 Realitatea de la 21:00
21:50 Prima ediție 22:05 
Tănase și Dinescu 24:00 Real
itatea de la 24:00

■z,
8.00 Pompierii americani 
Ray Mears și tehnicile indigt 
nilor 10®) Automobile ameri
cane recondiționate 11®) 
Motociclete americane 12®) 
Confruntări și fiare vechi 13®) 
Regii construcțiilor 14®) Pom
pierii americani 15:00 Ray 
Mears și tehnicile indigenilor 
16®) Cum se fabrică diverse
lucruri? 17®) Curse 18®) 
Automobile americane recon
diționate 19®) Motociclete 
americane 20®) Vânătorii de
mituri 21®) Regii construcțiilor 
22®) Decojirea cometei 23®) 
Dosarele FBI 24®) Mașri pe 
alese
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• Vaccin. Campania de vaccinare antigripală gratuită a populației, pentru sezonul 2006 - 2007, se va desfășura astfel: în perioada 10 - 14.10. se va distribui în județ prima tranșă de vaccin, Vaccinarea efectivă va fi începută la 16 octombrie, tranșa a doua de vaccin va fi distribuită între 20 și 25.10., iar a treia, între 5 și 10.10. (I.J.)

Naturistele, la mare căutare

Diferența între calorie și 
kilocalorie

Deva (I.J.) - Linda Ionescu, Deva, 28 de ani: „Doresc să țin o dietă săracă în grăsimi. Nu știu cum să-mi calculez numărul de calorii, zilnic. Care este diferența dintre calorie și kilocalorie?”
Medic: „Ambalajele de pe produse arată în special câte calorii are un produs. Valoric, o kilocalorie este echivalentă cu o mie de calorii.”Stănilă Eusebiu, 44 de ani, Deva: „Urinez frecvent și dureros. Este posibil să am o problemă renală?”
Medic: „Un om sănătos urinează cam de trei-patru ori pe zi și o dată sau de două ori în timpul nopții. Cantitatea normală de urină pe care o persoană o elimină într-o zi este de 1.500 ml. Dacă aceasta scade sub 800 ml sau crește peste limita normală, iar micțiunile dvs. sunt frecvente și dureroase, este nevoie de un consult la un medic urolog”.

■ Bolnavii încep să re
nunțe la medicamente
le tradiționale în favoa
rea celor naturiste.

Ina Jurcone__________________
lnajurcone@lnformmedli.roDeva - Devenii spun că, de când au apărut magazinele și farmaciile naturiste, preferă să cumpere de aici. Mai ales că din farmaciile huriedorene nu pot cumpăra medicamente compensate.Specialista în medicină naturistă, Adriana Vlad, susține că „produsele naturiste au început să fie din ce în ce mai folosite, iar gama acestora de acțiune s-a lărgit către cele mai diverse afecțiuni. Cel 
Noutăți în

Deva (I.J.) - Lipsa dentiției pe suprafețe mari necesită implicit proteze mobile și mobilizabile, contrar părerii că ele sunt necesare mai degrabă ca estetică. Tehnicile moderne de protezare mobi- lizabilă înlătură croșetele inestetice cu anumite sisteme speciale care nu sunt vizibile în momentul aplicării protezelor pe dinți restanți. Este vorba de proteza scheletată,

mai des utilizate medicamente naturiste sunt cele anti- stres, cele pentru îmbunătățirea memoriei, cele care cresc capacitatea de efort fizic și intelectual”.Medicii, farmaciștii și pacie- nții realizează, după ce cunoștințele sau prietenii lor le-au testat cu brio, beneficiile acestui gen de tratament, ceea ce face ca numărul celor care utilizează produse preparate din extracte din plante să crească în ultima perioadă.„Este recomandat ca orice produs achiziționat și folosit să fie cel care este cel mai indicat pentru boala respectivă. De aceea specialiștii în farmacie naturistă sunt cei care ar trebui să le recomande. Magazinele, chiar dacă oferă și

Medicamentele naturiste încep să câștige terenmedicamente de acest tip, nu au un specialist care să explice bolnavului cum se face tratamentul, pe ce perioadă și care este cel mai bun produs pentru boala pe care o are”, susține Adriana Vlad. Ga un

exemplu, compania „Baby Drink” a scos pe piață trei produse: unul pentru probleme gastrointestinale sau ale căilor respiratorii la sugari și copii și două produse pentru afecțiuni urinare.
tehnica dentarăuna dintre cele mai performante metode de protezare a edentatului (lipsei dentiției) parțial. Rolul lor este acela de a menține mult mai bine proteza în cavitatea bucală. Se înlătură astfel nenumărate ticuri apărute ca urmare a necesității menținerii protezei în timpul funcționării aparatului dento-maxilar. Sistemele speciale se pot aplica pe dinții restanți sau pe implanturi.

Chiar și proteza totală poate beneficia de o menținere superioară, înlocuindu- se cu o supraproteză aplicată pe implanturi. Prin această metodă se poate reduce foarte mult dimensiunea plăcuței palatinale, asigurându-se confortul pacientului. Prețul unei proteze scheletate poate varia foarte mult, în funcție de planul de tratament, de la 600 la 1500 euro. Proteza scheletată, cea mai 
nouă metodă de protezare

n CUM VALUTA! INI -13.10.2006
1 euro_____________________________________ 3,5093 :e.
1 dolar american_________________________ 2,7979 lei
1 gram aur 51,8033 lei

Galerii de arfă

Dea (C.P.) - Acesta este un site de informare și educație 
pentru sănătate Include o secțiune de control al greutății.

Deva. Galeriile de Artă .Forma", din 
Deva, găzduiesc expoziția de pictură 
a artistului plastic Ion Cârjoi.

Hunedoara. Galeria de Arte. Expoziție 
de fotografie. Vernisajul va avea loc 
sâmbătă, 14 octombrie, ora 11.00.

col medieval (ora 14.00) și o proiecție 
video .Night Whish’. La ora 17.30, 
Casa de Cultură va găzdui un specta
col folcloric.

Deva. Sala Sporturilor. Duminică, ora 
17.30. Futsal: GIP Beton MT0 Zagor- 
je (Slovenia) - FC Marlene Kras Ster 
(Olanda). La ora 20.00 partida din
tre echipele: KMF Marbo Beograd 
(Serbia) - CIP Deva. Sala Olimpică de 
Gimnastică găzduiește, sâmbătă, la 
ora 10.00, CUpa „DCMT”.
Petroșani. Sâmbătă, ora 15.00. Fot
bal, Liga IJiul - Pandurii Tg.Jiu

Ciisbtm

Amplasarea aparatelor radar în data de 13.10.2006:
- DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română;
- DN 7: Ilia - Zam - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Teatru
năzdrăv; “e'rou'ai românilor'ce( măi 

înțelept nebun din toate timpurile, 
Păcală, se întoarce pe marile ecrane 
românești. O satiră socială care are 
la bază pilde populare desprinse din 
povestirile lui Anton Pann.
Hunedoara. Cinema „Flacăra”. Pro
gram: vineri, sâmbătă și duminică de 
la orele 13.00, 16.00 și 19.00 rulea
ză filmul „Furios și Iute”.

'lirism

lor, ora 11.00: Simpozion științific, 
lansarea volumului X al Revistei „Cor- 
viniana”, proiecție film .loan de Hune
doara”, spectacol medieval „Ordinul 
Cavalerilor de Hunedoara”. La ora 
13.00, Galeria de Arte va găzdui mai 
multe lansări de carte, iar la ora 
18.00, la Casa de Cultură va avea loc 
un spectacol de divertisment cu 
recitaluri „Canon", „TNT”, „Crush și 
Alexandra Ungureanu”, „3 sud Est” și 
o prezentare de modă „High Life Mo
dels”. Ziua se va finaliza cu un foc de 
artificii (ora 22.00). Duminică, 15 oc
tombrie, la Castelul Corvinilor: specta

SUDOKU

Reguli
în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie comple
tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură dată. 
De aseme
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să 
figureze o 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 

~ împreună.

4XV

ÎNCEPĂTORI

3 4 8
6 3 4 9 7

8 7 2 4
4 6 9 3

1 5 7 4 6
3 6 9 4 7 8

4 7 8 5
4 2 9 3 7

8 1 2 5
AVANSAȚI

6 2
7 6

3
3 4

8 5 1
8
5 3

7

2
7

4 6
3 4 6 1

8 9 1 3
1 8 2

Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

2 7 5 9 8 3 1 4 6
6 3 9 4 7 1 2 5 8
4 1 8 5 6 2 7 3 9
3 8 4 1 9 7 5 6 2
1 9 6 2 4 5 8 7 3
7 5 2 8 3 6 4 9 1
5 2 3 7 1 9 6 8 4
9 4 1 6 5 8 3 2 7
8 6 7 3 2 4' 9 1 5

Avansați

7 4 8 2 6 1 5 9 3
6 2 5 9 3 7 4 1 8
3 9 1 5 8 4 2 7 6
5 1 2 8 7 6 3 4 9
9 8 6 4 5 3 7 2 1
4 7 3 1 9 2 8 6 5
8 6 4 7 i 5 9 3 2
2 3 9 6 4 8 1 5 7
1 5 7, 3 2 9 6 8 4

Deva. Pe scena Teatrului de Artă Dra
matică va avea loc, sâmbătă, ora 
19.00, spectacolul cu piesa „Sicilia
nul” de Moliere, regia: Mihai f’anaites- 
cu.

Cinema

Deva. Cinema „Patria'1. Rulează filmul 
„Păcală se întoarce", a cărui lansare 
are loc astăzi. Program zilnic de la 
orele 15.00, 17.00 și 19.00. Preț 
bilet: 3,5 RON (primul spectacol) și 5 
RON - „Păcală se întoarce". După o 
absență de peste 30 de ani, cel mai

„John’s Cafă” - cocktail-bar din Deva, 
deschis, zilnic, între orele 08.00 - 
02.00, pe str. Mihai Eminescu, nr. 2. 
Tel. 0254/233511.
„Night Club Latino”, din Deva, Calea 
Zarandului, cu program zilnic, între 
orele 22.00 - 05.00.

Parcuri

Hunedoara. Zilele Municipiului Hune
doara. Sâmbătă, la Castelul Corvini-

Deva. Parcul Cetate și Dealul Cetății 
sunt două obiective căutate de toți 
cei care doresc să se relaxeze în aer 
liber. De la poalele Cetății, se poate 
urca și cu telecabina pentru a vizita 
monumentul istoric.

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor de participare la 
concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs nu pot participa anga- 
jatii Inform Media S.R.L. și nici rudele acestora de gradele I și II.

îți utilează casa!
Vrei să ai numai de 

câștigat?
Ce și cum trebuie să faci?
în perioada 5 octombrie - 7 

noiembrie cumpără fiecare ediție 
Cuvântul Liber, decupează talonul 
participant, completează-1, răspun
de la întrebarea zilei prin Da sau 
Nu și apoi depune-1 la O.P.l C.P. 
3 Deva, în cutiile speciale Cuvân
tul Liber, sau trimite-1 la sediul re
dacției din Deva, Strada 22 Decem
brie, nr. 37A, până în 11 noiem
brie. Iar dacă vrei să nu ratezi nici 
un talon și să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziaru
lui, fă-ți un abonament pe o lună 
cu numai 8,9 lei.

i Talon pentru concurs -
■ Nume.__________

Adresă_________
i Telefon_________

întrebarea zilei:
■ obiectivă?

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale 
(1 x espressor cafea sau 

1 x fier de călcat sau 
1 x sandwich maker)Extragerea va avea loc la sediul 

redacției, în 13 noiembrie, ora 16, 
în prezența unei comisii.Numele câștigătorilor vor fi 
publicate în ediția din 14 noiem
brie.

Informații suplimentare la tel. 
0254-211275, interior 8806. Persoană 
de contact Magdalena Șerban.

Mult succes!
---------........ -....................
13 octombrie 2006 I 
___ Prenume_________________  j

_______________ Sunteți abonat?___________ I
Credeți că mess media locală este 100% ; 

DA □ NU _J

iubmm.
CONCURS

mailto:lnajurcone@lnformmedli.ro
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Deva - reședință 
europeană (3)

Azi: Cartierul Progresul

Progresul cu câini și gunoaie
■ Locatarii cartierului au 
început să se teamă de 
haitele de câini care de
vin tot mai numeroase.

CAlih Bicăzan________________
lOAN HUGHIUR

Ce urmărim?
Deva (I.H.) - Folosind aceeași manieră de abordare ca și în episoadele precedente, continuăm seria „Deva-reședință europeană”, îndreptându-ne atenția asupra cartierului Progresul.

• Locuri de joacă. Cu toate că locurile de joacă pentru copii sunt insuficiente, Biserica- mânăstire franciscană din cartierul Progresul deține un spațiu de joacă bine amenajat, în care sunt primiți cu multă căldură atât copiii mănăstirii, cât și ceilalți din afară, între ei legându-se adevărate prietenii. (I.H.)

Deva - Dacă în alte cartiere străzile sau sistemul de canalizare nu sunt terminate, în cartierul Progresul principala problemă e legată de numărul mare de câini comunitari. Oamenii sunt nemulțumiți că primăria nu ia măsurile necesare împotriva patrupedelor de care ei au început să se teamă. „Aici, în cartier, avem probleme cu câinii vagabonzi în mod special. Unii sunt foarte agresivi și se iau după oameni. îmi e teamă să nu muște pe cineva”, spune Mihai Bălan. „Există pe aici, pe undeva, o haită de câini care îi atacă pe toți cei care trec printre blocuri. Eu am fost odată mușcată și acum îmi este teamă de ei. în plus de 

asta mai sunt și hrăniți, iar acum se cred stăpâni pe teritoriul lor”, afirmă Ana Ionașcu. „Cel puțin 7-8 câini sunt pe strada noastră. Te mănâncă dacă umbli târziu. Eu nu ies seara din casă pentru că îmi este frică”, spune și Ioana Galea. Cei care se tem de agresivitatea câinilor din cartier sunt nemulțumiți că unele persoane îi hrănesc, deter- minându-i astfel să nu mai plece. „în cartierul Progresul sunt mulți câini care fac mizerie, mușcă și îmi este teamă pentru copiii care se joacă în preajma lor. Unii locatari au amenajat cuști speciale pentru ei și îi hrănesc, dar așa nu o să scăpăm de ei”, afirmă Irina Stâncel.
Mai vor containereDupă problema câinilor vagabonzi apar și nemulțumiri legate de curățenie. Pentru că nu există suficiente locuri de depozitare a gunoiului, cartierul Progresul este departe de a fi un cartier curat. în pu

ținele locuri în care se poate arunca gunoiul oamenii sunt nevoiți să-și lase sacii lângă containere pentru că acestea sunt deja pline. „E prea multă murdărie în cartier. S-au desființat locuri în care erau containere și au rămas foarte puține locuri de depozitare. Fiind puține locuri de colectare, se aduc toate gunoaiele într-un singur loc”, spune Irina Stâncel. „S-au desființat benele de gunoi și avem mult de mers ca să putem depozita gunoiul. Din cauza asta locatarii blocurilor ne întreabă de ce ducem gunoiul în zona lor? Dacă altundeva nu avem unde să-l aruncăm?”, afirmă Ana Ionașcu. „Noaptea mai vin unii de prin alte cartiere, scot gunoiul din containere, fac gălăgie și foarte multă murdărie. Nu există decât un singur loc de depozitare în tot cartierul”, spune Ioana Galea. „Containere ar fi suficiente, numai că, în loc să fie repartizate peste tot în cartier, sunt prea multe adu

nate doar în câteva locuri și cred că din această cauză este și mizerie în unele zone. Mă deranjează rromii și oamenii străzii care vin din cartierul gării până aici și, după ce co- trobăie prin containere, lasă în urma lor numai gunoaie* împrăștiate”, a spus Teofr/ Toltiș.
Probleme cu trotuareleGăurile din trotuare și lucrările care parcă nu se mai termină accentuează nemulțumirile locatarilor cartierului Progresul. Ei reclamă faptul că trotuarele reparate sunt i- mediat stricate pentru a se face alte lucrări. „Dacă străzile mai sunt asfaltate, avem în schimb găuri în trotuare de câteva zeci de ani. După ce mai asfaltează câte unul îl sparg la loc din cauza lucrărilor la gaz. Au intrat cu lucrările până la mine în grădină și mi-au rupt florile. Personal nici de străzi nu sunt prea mulțumită”, spune Ana Ionașcu.

Locuri de parcare
Deva (C.B.) - Pentru numărul mare de mașini din cartierul Progresul există foarte puține locuri de parcare. Din această cauză cetățenii își lasă mașinile parcate în locuri ne- permise, iar în unele locuri sunt lăsate pe trotuar. „Locurile de parcare sunt insuficiente. Oamenii își parchează mașinile pe unde pot. Partea proastă este că iarna trotuarul îngheață și pe lângă faptul că trebuie să am grijă să nu alunec, mai trebuie să ocolesc și mașinile aflate pe trotuar. Nu-mi place deloc situația asta”, afirmă Ana Ionașcu. Ana Ionașcu Ioana Galea Mihai Bălan Irina Stâncel

„Să nu mai hrănească câinii"
Teofil Toltiș

Siguranță publică
Deva (I.H.) - „Din punct de vedere al situației criminogene, cartierul Progresul nu ridică probleme deosebite polițiștilor deveni. Zona este locuită în mare majoritate de cetățeni cu spirit civic, care colaborează cu poliția în scopul prevenirii unor fapte antisociale. Deși nu este un cartier cu risc infracțional, în permanență zona este monitorizată de o patrulă mobilă de ordine și siguranță publică din cadrul Poliției Municipiului Deva”, a declarat Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara.

■ Viceprimarul Devei 
promite o soluție rapidă 
în privnța numărului 
redus de tomberoane.

CăLiN Bicăzan

Deva - Situația câinilor comunitari este o problemă mai veche cu care se confruntă Primăria Deva. „Problema e că Centrul de la Sântuhalm nu mai primește foarte mulți

câini. Noi nu facem ca alții să- i mutăm dintr-o localitate în alta. Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar acești câini sunt aduși de cineva. Cu ceva timp în urmă am primit un telefon de la cetățeni că s-a descărcat într-un anumit cartier un camion de câini. Dar o să trec pe la Serviciul Public de întreținere și Gospodărire să vedem ce se poate face în această privință”, a declarat viceprimarul municipiului Deva,

„Aveți grijă, să nu faceți mizerie!"

Burcuș, un câine comuniar din cartier

loan Inișconi. Primăria face apel cetățenilor cartierului Progresul să nu mai hrănească animalele, iar dacă fac asta să-și asume răspunderea pentru ele. „Rog cetățenii să nu le dea mâncare câinilor. Dacă tot li s-au făcut cuști, să li se facă și carnete de sănătate. Numai primăria să-și ia răspunderea pentru ei?”, continuă loan Inișconi. Problema containerelor de gunoi va fi soluționată de primărie.„O să mergem cu societatea de la salubritate să identificăm locurile deficitare în care nu există suficiente containere. Ca soluție salvatoare o să apelăm la tomberoanele de scară, așa încât problema depozitării gunoiului să dispară din cartierul Progresul”, spune loan Inișconi. După ce străzile au fost în mare parte asfaltate, viceprimarul loan Inișconi spune că,

loan Inișconiîn timp, trotuarele vor fi și ele renovate. „O să vină și rândul trotuarelor și aleilor. Am împrumutat de la bănci 400 de miliarde de lei vechi, ce vor fi folosiți pentru repararea străzilor și trotuarelor, dar nu putem face totul dintr-o dată. Rog pe această cale constructorii să facă lucru de calitate. Problema c. spartul trotuarelor apare pentru că lucrările la electricitate, gaz sau apă nu se coordonează între ele”.

CE EU NE PLACE!

Containere neîncăpătoare

Biserica-mânăstire, un adă 
post pentru copiii nevoiași

Deva (I.H.) - Atestată documentar încă din anul 1718, biserica-mânăstire franciscană, aflată în cartierul Progresul, a devenit din anul 1993, la inițiativa părintelui Csaba Bojte, un adăpost oferit cu multă căldură copiilor nevoiași, în special celor de

etnie maghiară. “Prin intermediul fundației de întrajutorare “Sfântul Francisc”, a- vem în grijă copii de diferite vârste. Ei beneficiază de cazare în căminul bisericii, de hrană, în cantina proprie și bineînțeles de educație, care se face în limba Biserica - mănăstire franciscană Statuetă de interior

Nota redacției pentru cartierul “rogresul este: 6

Robert Karda, administrator Robert, un elev din clasa a ll-a

maghiară. Ne ocupăm de ei și după împlinirea vârstei de 18 ani, susținându-i mai departe la facultăți sau găsindu-le un loc de muncă. Sursele de finanțare vin atât din partea statului român, prin diverese ajutoare sociale, cât și din partea unor cetățeni, atât din țară, cât și de peste hotare,

aceștia făcând diverse donații, sub formă de bani, dar și diferite obiecte”, a spus Robert Karda, administratorul mănăstirii.Având în vedere specificul construcției, valoarea sa arhitecturală și vechimea clădirii, biserica este și un punct de atracție turistică



înlăcrimați de
5 profesioniști

• Contra liderilor. Cele două echipe hune- dorene din Liga a lll-a susțin examene ex- h trem de dificile în deplasare în etapa a 11-a, ^programată azi, 13 octombrie. Mureșul Deva ' (locul 3) joacă cu ocupanta locului secundArieșul Turda, iar Dacia Orăștie (locul 10) are o misiune și mai grea, pentru că va juca pe terenul liderei Athletic Sibiu. (C.M.)
Raliul Hunedoarei decide 
titlul piloților

Deva (C.M.) - Ediția din acest an a Raliului Hunedoarei, ultima a Campionatului Național de Raliuri din 2006, care se dispută azi și mâine la Deva și Hunedoara, promite un spectacol total. Cursa va fi super-dispu- tată, pentru că trei piloți au nevoie de puncte în lupta pentru titlul național, iar un al patrulea vrea să câștige din motive personale. Titi Aur, Claudiu David și Marco Tempestini se bat cu șanse egale pentru titlul de campion absolut al piloților, iar Mihai Leu dorește și el să învingă pentru a-și încheia cu fruntea sus cariera de pilot de raliuri. Hipnotizați probabil de această situație palpitantă generată de lupta pentru titlu, organizatorii au neglijat să facă o campanie susținută măsurilor de securitate pe traseu și programului de închidere a circulației pe probele speciale. Nu pentru a le face lor un serviciu, ci pentru a atenționa și informa populația măcar în ceasul al 12- lea vă prezentăm programul de închidere a circulației pentru azi: orele 10.30 - 15-30 pe DJ Deva - Hunedoara de pe Str. Vulcan, nr. 35 până la intersecția cu Popești; orele 11.30 - 14.00 pe DJ Hunedoara în porțiunea Hășdat - Silvaș - Hațeg; orele 13.30 - 16.30: Hunedoara în zona Hotelului Rusca.

■ FC CIP a condus cu 
2-0, dar a fost trădată 
de lipsa de experiență 
și a pierdut cu 2-3.

ClPRIAN MARINUT
ciprian.marinului nformmcdia.ro

Deva - Campioana României, FC CIP Deva, și-a început cu stângul aventura în cupele europene. Echipa antrenată de Karoly Gașpary a fost învinsă la limită, scor 2-3, de campioana Olandei, FCM Kras Stervakanties, în principal din cauza faptului că i-a lipsit experiența în competițiile internaționale de club. Devenii au jucat bine în partida din grupa a Vl-a a UEFA Futsal Cup, de aseară, de la Sala Sporturilor, și-au surprins adversarii, i-au dominat uneori, au avut avantaj, dar n-au știut să gestioneze momentele cheie ale jocului. în schimb, olandezii și-au respectat statutul
Reguli stricte pentru 
spectatori la Cupa DCMT
■ La ediția din acest an 
a competiției, femeile nu 
au voie în sală cu 
pantofi cu toc.

Deva (C.M.) - Ediția din acest an a Cupei DCMT se va disputa sâmbătă, 14 octombrie, cu o lună mai repede decât anterioarele ediții, pentru că organizatorii au dorit să evite inconvenientele din anii tre- cuți și să speculeze momentul favorabil reprezentat de absența din țară a lotului olimpic. „La primele trei ediții desfășurate în luna noiembrie la 

de profesioniști adevărați, au dat dovadă de o mentalitate de învingători și au reușit să întoarcă soarta partidei, deși au fost conduși la două goluri diferență.
Tehnică vs pragmatismFC CIP a jucat curajos primele 4-5 minute, dar apoi olandezii au echilibrat jocul și au fost periculoși. Roest (9) a înghețat tribunele, după ce a trimis mingea în bară, iar Dezwart (10) a fost aproape de gol după ce l-a fentat cu o piruetă pe omul care-1 marca. Devenii au scos din tolbă tehnica, principalul lor argument, și Măgureanu a deschis scorul după o acțiune personală și o torpilă de la 13-14 metri. Olandezii, solizi și bine organizați, au replicat prin faze la care se vedea că au fost repetate de sute de ori la antrenamente și au pus presiune pe poarta deveană. FC CIP a avut noroc cu inter-

Sala Sporturilor au fost probleme cu lipsa încălzirii, în sală fiind destul de frig, și cu mutarea aparaturii de la CSS Cetate Deva. Acum am devansat concursul pentru ca acesta să se poatăgdesfășura în Sala Olimpică ;8are are condiții mai bune și aparatură mai performantă și e liberă, întrucât lotul României este plecat la CM din Danemarca”, afirma fosta campioană Gina Gogean, principala organizatoare a competiției. Inconvenientul devansării este că la Sala Olimpică, pot intra mai puțini spectatori (maximum 

vențiile miraculoase ale portarului Juverdean. Șansa devenilor a atins apogeul, când Stăncuța (min. 18) a făcut 2-0 cu o torpilă din lovitură liberă de la marginea careului de 9 metri. Soarta s- a răzbunat un minut mai târziu, când același Stăncuța a pasat la adversar, încercând să recupereze, iar Dezwart, rămas singur cu Juverdean, l-a executat cu sânge rece. în primele minute după pauză CIP a ales să-și apere avantajul și... după ce Gonomyn (27) a țintit bara, Roest (29) a egalat cu latul după un corner. La 2-2, Măgureanu a irosit două ocazii cât casa, răzbunate și ele de Thies (33) care a adus avantaj pentru olandezi. FC CIP s-a năpustit în atac, Stăncuța a avut două torpile, iar pe contraatac Ajwane (36) a țintit iar bara, în ultimele trei minute Gașpary a riscat și a jucat fără portar. Asediul devenilor

In Sala Olimpică nu intră atâția spectatori ca la Sala Sporturilor200), iar regulile pentru ei sunt mai stricte. „Femeile nu au voie cu pantofi cu toc, iar fumatul este interzis”, preciza Gina Gogean. La întrecerea rezervată cluburilor din Euro- regiunea Dunăre - Criș - Mureș - Tisa vor participa în

REZULTATE

Rezultatele de ieri _______
KMF Marbo Belgrad (Serbia) - GIP 
Beton MTO (Slovenia) 4-1
Au marcat: Dimie (3), Tofoski (18), 
Pavicevic (23), Soso (40) / Sime- 
unovic (2).
FC CIP Deva - FCM Kras Ster
vakanties (Olanda) 2-3
Au marcat: Măgureanu (10), 
Stăncuța (18) / Dezwart (19), 
Roest (29), Thies (33).

Programul de azi
ora 17.00: FC Marlene Kras Ster 
- KMF Marbo Belgrad
ora 20.00: FC CIP Deva - GIP
Beton MTO Zagorje

n-a avut însă sorți de izbândă, deși publicul i-a susținut extraordinar, întrucât Al- Ioani și Gherman au ratat trei ocazii uriașe în ultimul minut. în ciuda înfrângerii, sansele devenilor la calificare rămân intacte, pentru că echipele, din Serbia și Slovenia au arătat un futsal modest în prima partidă a zilei.

jur de 60 de gimnaste la trei categorii de vârstă (8-10, 11-13, 13-15) de la șapte cluburi din țară și de la cluburi din Ungaria, Serbia și Slovenia. Competiția începe sâmbătă la ora 10.00 și se va încheia în aceeași zi la ora 17.00.
4*.

$ •

ut?1

snr
1*

f

Oft .. .. iȘțBtr

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 pune 
termopane pentru numai 8,9 îeil

1 Te întrebi de ce îti oferim aceasta șansa? 
Pentru că ești sau cu siguranță vei dori 
să devii unul dintre abonații noștri.
Un nou concurs îți va răsplăti fidelitatea!

HVB Tiriac Bani.
£uni&QțLpartidpa?

Fă-ți un abonament la Cuvântul giber 
pentru minim O LUNĂ, cu numai 8.9 * 

(da, ai citit bine), sau prelungeste-ți actu
alul abonament cu încă cel puțin o lună, 
până în 28 octombrie 2006! Trimite-ne 
o copie după chitanță, la O.P. 1, C.P. 3, 
Deva, depune-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 îți aduce 
mai multe șanse de câștig1

Unde te poți abona?

- la sediul redacției Cuvântul Liber din 
Devî, St’ada 22 Decembrie, numărul 
379;
- la o o stă;

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri 
cL presă să vină chiar la tine acasă, sună 
la numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot particioa tmga- 
jații S.C. Inform Media S.R.^ si n-c. 
rudele acestora de gradele I și >i 
Extragerea va avea loc. la sediul 
redacției, în data de 30 octombne 
Numele câștigătorului va fi pubcca* m 
paginile ziarului din data ce 31 
octombrie.
Informații suplimentare, la teiefonu’ 
0254/21'1275, interior 8806
de contact; Magdalena Serbac Succes!

Profită de acest concurs si abonează-te acum!

RECLAMĂ CONCURS

nformmcdia.ro
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• Derby. Echipa HCM Constanța a învins, pe teren propriu, cu scorul de 27-26 (14- 14), formația Steaua București, în derby-ul etapei a Vl-a a Ligii Naționale de handbal masculin, disputat în devans. (MF)
România a căzut de pe locul I

PRELIMINARIILE 88 2008
București (MF) - Rezultate înregistrate în meciurile de miercuri: 
GRUPA A:
Serbia - Armenia 3-0 (0-0). Stankovld '54 din penalty, Lazovi- 
d ’62, Ziglci '90«:;:
Polonia Portugalia 2-1 (2-0). Smolarek'9 șt 18 / ISIuno Gomes 
'904-2 i
Belgia - azerbaidjan 3-0 (1-0). Simons '26 (penalii). Vanden- 
bergh '47, Dembela '82
Kazahstan - Finlanda 0-2 (0-1). Litmanen 29, Hyypla 64

Etapa viitoare (15 noiembrie): Portugalia - Kazahstan. Finlanda 
- Armenia, Belgia - Polonia,.

1. Serbia 4 3 1 0 6 - 1 - 10
2. Finlanda 4 2 2 0 6 -2 8
3. Belqia 4’ 2 11 4-1 7
4. Polonia 4 2 11 E-S 7-
5. Portugalia 3 1 115 3 4
6. Kazahstan ...... 4 0 2 2 1-4 2
7. Armenia 3 0 12 0-4 1
8. Azerbaidjan 4 0 13 1-8 1

GRUPA B:
Ucraina - Scoția 2-0 (0-0). Kucher '60, Șevcenko '90 din penal
ty
Franța - Insulele Faroe S-O (2-0). Saha 11, Henry '22, Anelka 76. 
Trezeguet 77, '84
Georgia - Italia 1-3 (1-1). Shashiashvlll '26 Z De Rossi 16, 
Camoranesl '61, Perrotta 71
Clasament:

7. Insulele Feroe 4 0. 0 4 0- 1B 0
Etapa vlițpare (24 martie 2007): Scoția ■ Georgia, Insulele Fer
oe - Ucraina, Lituania - Franța

1, Sptla 4 3 0 1 9’3 9
2. Franța 4 . 3 0 T 11-2 9
3. italia 4 -.W :: 4:; ■: : 1 7-5 7
4. Ucraina 3 2 0 ■k 5-4 6
5. Lituania 3 1 1 1 3- 3 4
6. Georgk 4 1 0 3 9-9 3

GRUPA C:
Malta - Ungaria 2-1 (1-1). Schembri '14 ți 53 / Torghelle '19 
Turcia ■ Moldova 5-0 (3-0). Hakan Sukur '35, 37 din penalty, 
43 ți 73, Tuncay '68
Bosnia - Grecia 0-4 (0-1). Haristeas 8 din penalty, Patsatzoglou 
'82, Samaras '85, Katsouranis '90+4

n Contracandidatele tri
colorilor, Olanda și Bul
garia, au câștigat și au 
urcat în clasament.

București (MF) - Reprezentativele de fotbal ale Olandei și Bulgariei au câștigat la limită partidele pe care le-au disputat, miercuri seară, cu Albania, respectiv Luxemburg, în Grupa G a preliminariilor Euro 2008. Ambele formații au devansat în clasament echipa României, care a ajuns pe locul trei. „Portocala mecanică” s-a impus cu scorul de 2-1 (2-0) în fața Albaniei. Van Persie a deschis scorul în minutul 15, când a preluat o minge trimisă de Mathijsen cu capul în careu și l-a învins pe portarul Beqaj. După două ocazii mari ratate de Landzaat, la una dintre ele trimițând mingea în transversală, Olanda și-a majorat avantajul, când portarul Beqaj a deviat în propria poartă centrarea lui Van Persie (’42). Albania a redus din diferență în minutul 67, când Curri a fructificat o centrare a lui Bogdani, care a avut apoi și el șansa să înscrie în minutul 70. Olanda a mai ratat o ocazie spre final, prin Robben.
Olanda, fluieratăDeși a câștigat, „portocala mecanică” nu a impresionat, fapt taxat de suporteri, care i- au fluierat pe jucători. Antrenorul Marco Van Basten

Van Persie este omul de gol al naționalei Olandeia încercat să explice jocul echipei. „Am jucat foarte ofensiv, uitând adeseori de partea defensivă. Acest lucru explică ocaziile albaneze, scorul și mai ales finalul greu de meci. Albania a fost foarte bine organizată. Am văzut multă prospețime în jocul nostru, dar nu am rămas concentrați timp de 90 de minute, iar acest lucru se explică probabil prin tinerețea echipei. Sunt mulțumit, chiar dacă înțeleg și fluierăturile publicului la finalul meciului,

care se explică prin evoluția mai slabă din această parte a jocului", a spus Van Basten.
Greu în Luxemburgîn Luxemburg, Bulgaria s-a impus doar cu 1-0 în fața modestei reprezentante a acestui stat. Elevii lui Hristo Stoit- chkov au început în forță meciul și au ratat două bune oportunități de a înscrie, prin Tel- kiyski și Bojinov. Bulgaria a deschis scorul în minutul 25, când fundașul Tunchev a șutat

la vinclu de la 25 de metri, aceasta fiind prima lui reușită în tricoul echipei naționale. După ce âu marcat, oaspeții nu au mai pus în pericol poarta Luxemburgului o bună perioadă de timp, iar gazdele au prins curaj și s-au apropiat periculos de buturile lui Iankov, _ protagoniști fiind Lombardelli și Joachim.Bulgaria nu a mai forțat în partea a doua a reprizei secunde și a preferat să țină foarte mult mingea.
Clasament:__________________
1. Turda 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Greda 3 3 0 0 6 -0 9
3. Norveqla 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Bosnia 4 1 1 7 8 - 11 4 '
5. Malta 3 1 0 2 4 ■ 8 3
6. Ungaria 4 0 " 3- 5 - 8 3
7. Moldova 4 0 1 3 2 ’ 10 1
Etapa viitoare (24 martie 2007): Moldova ■ Malta, Norvegia • 
Bosnia, Grecia - Turcia.

GRUPA D:
Irlanda - Cehia 1-1 (0-0). Kilbane '62 1 Koller '64
Țara Galilor - Cipru 3-1 C2-0). Koumas ‘33. Earnshaw '39, Bel
lamy 72 / Okkas '83
Slovacia - Germania 1-4 (0-3). Varga '58 / Podolski' 13, 72, Bal
lade '25, Schweinsteiger '36.

Michael Skibbe (Foto: FAN)

Munteanu s-a decis: se retrage

Clasament
1 .Cehia 4 3 1 0 13 - 2 10
2.Germaria 3 :“3* 0 0 18 - 1 9
?.Slovacia 4 2 0 2 12 - 9 6
4.Țara Galilor 3 1 0 2 5 - 8 3
5.Cipru... 3 1 0 2 7-11 3
6.Irlanda 3 0 1 2 3 - 7 3
7,San Marino 2 0 0 2 0 - 20 0
Etapa viitoare (14-15 noiembrie): Cipru - Germania, Irlanda - San 
MaHnO

Dinamo, subestimataIstanbul (MF) - Tehnicianul formației Bayer Leverkusen, Michael Skibbe, a declarat că din Grupa B a Cupei UEFA se vor califica în șaisprezecimi

■ Fostul jucător-antre- 
nor al echipei CFR Cluj 
spune că patronul Pas- 
zkany păcălește jucătorii.

Pitești (MF) - Managerul general al grupării FC Argeș, Dorinei Munteanu, a declarat că este decis să-și încheie cariera de fotbalist, în urma amendării sale cu 100.000 de euro de către CFR Cluj. Munteanu îl acuză pe patronul de la CFR, Arpad Paszkany, că este min- Dorinel Munteanu (Foto: fan)

Clasament:

GRUPA E:
Andorra - Macedonia 0-3 (0-3). Pandev '13, Noveski '16, Nau- 
moskl '31
Croația - Anglia 2-0 (0-0). Da Silva '60, G. Neville '68 autogol
Rusia - Estonia 2-0 (0-0). Pogrebniak 78, Sidiev 90+1

1. Anglia 4 2 1 1 6 - 2 ' 7
2. Croatia 3 2 1 0 9 - 0 7
3. Macedonia 4 X 1 1 4 -1 7
4. Iszqel 3 2 1 . 0 6 - 2. 7
5. Rusia : 3 K 2 0 3 - 1“... 5
6. Estonia - 3 0 0 3 0 - 4 0
7. Andorra 4 0 0 4 1 - 19 0
Etapa viitoare (14 noiembrie): Israel - Croația, Macedonia - Rusia

GRUPA F:

echipa sa, Beșiktaș și Tottenham Hotspur. „Echipele care vor învinge în meciurile de pe teren propriu se vor califica. Beșiktaș are mulți jucători cu experiență internațională. Vom juca pe teren propriu cu această echipă, însă nu este un avantaj pentru noi. Consider că din Grupa B se vor califica Bayer Leverkusen, Beșiktaș și Tottenham”, a spus Skibbe. Din Grupa B a Cupei UEFA mai fac parte formațiile Dinamo București și FC Bruges.

cinos și că păcălește jucătorii: „Au pus acel punct în Regulamentul de Ordine Interioară pentru a păcăli jucătorii. Este o furăciune față de ei. Oricum, am decis să-mi închei cariera de jucător. S-â spus că am fugit de la echipă și că am datorii de un milion de euro. Simt niște aberații fără margini. Apoi au zis că m-au împrumutat cu bani”. „Munți” a dorit să lămurească și circumstanțele în care a părăsit echipa clujeană. „îmi pare nespus de rău că am ple

cat de la CFR, dar am aflat că au discutat cu Andone să preia echipa. Acesta m-a sunat pe mine să mă întrebe ce se întâmplă. Un lucru să fie clar pentru toți cei care m-au acuzat: nu eu mi-am căutat club, ci conducerea a căutat antrenori înainte!”, a spus Munteanu. Fostul internațional a mai declarat că, din câte a înțeles, ar urma să fie primit cu ostilitate la Cluj la meciul CFR - FC Argeș, din etapa a XlI-a a Ligii

I. Președintele feroviarilor, Iuliu Mureșan, a răspuns acuzațiilor lui Dorinei: „Dacă voiam, puteam să vorbesc Cu o sută de antrenori. Dar nu are nici o scuză că a plecat de la echipă, indiferent cu cine vorbim noi. Celebra clauză din contract el a cerut-o, în cazul în care în doi ani de zile și-ar găsi un post de antrenor în Germania. Nu l-am dat afară, el a plecat. A spus că rămâne cel puțin până în decembrie!”

Clasament:

Islanda - Suedia 1-2 (1-1), Vidarsson '6 l Kallstrom '8, Wil- 
helmsson '59
Liechtenstein - Danemarca 0-4 (0-2). Jensen '29, Gravgaard 
'32, Tomasson '51 și 64
Irlanda de Nord - Letonia 1-0 (1-0). Healy '35

1 .Suedia 4 4 0 0 8-2 12
2.Danemarca 3 2 1 0 6-0 7
3.Irlanda de Nord 4 sf»':n s 4*5 " 7
4.Letonia 3 1 0 2 4-2 3
5.Spania 3 1 0 2 6-5 3
6. Islanda . 4 1 0 : 3 4-8 3
7.Liechtenstein 3 0 ■ ■ 0 3 1-11 .. 0
Etapa viitoare (23 martie 2007): Liechtenstein - Irlanda de Nord, 
Spania - Danemarca

GRUPA G:

Clasament

Belarus - Slovenia 4-2 (1-2). Kovba '17, Kornilenko '52 și 60, 
Korytko '85 I Cesar '18, Lavric '44
Luxemo.ig - Bulgaria 0-1 (0-1). Tunchev '26
Olanda - Albania 2-1 (2-0). Van Persle '15, Beqaj '41 autogol l 
Curri '67

1. Olanda 4 3 1 0 7 • 2 10
2. Bulgaria : 4 v 2 0 7 - 3 8
3. România 3 2 >1»:: Q . 7 -3 7
4. Belarus . 4 r: 1 1 2 7 - 10 3
5. Slovenia 3 1 2 4 - 7 3
6. Albania 3 0 1 2 3 - 6 1
7. Luxemburg 3 0 o .3. 0 - 4 0
Etapa viitoare (24 martie 2007): Luxemburg - Belarus, Albania - 
Slovenia, Olanda - România

McLaren îșiLondra (MF) - Selecționerul Steve McClaren și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângerea Angliei, cu scorul de 2-0, în fața Croației, în preliminariile pentru Euro 2008, recunoscând faptul că a făcut o greșeală „tactică”. Criticile la adresa lui McClaren, începute după remiza cu Macedonia, riscă să se dubleze, numirea fostului antrenor de la Middlesbrough în locul lui Sven- Goran Eriksson fiind privită încă de la început cu scepticism în Anglia. Jucătorii Angliei nu au părut dornici să accepte sistemul cu trei fundași și cinci mijlocași folosit la Zagreb. „A fost decizia mea să schimb. Noi am pierdut acest meci deci, în mod evident, tactica nu a funcționat. Echipa a încercat, jucătorii au făcut ceea ce le-am cerut. însă nu a mers

asumă eșecul Angliei

Duel între englezul Lampard $i croatul Rapaic (Foto: epa)și am pierdut”, a spus McClaren. întrebat despre criticile care i se vor aduce, McClaren a răspuns: „Sunt de cinci ani în jurul echipei (el a fost secundul lui Sven-Goran Eriks-
son - n.r.), știu ce înseamnă.Aleg echipa, aleg tactica, metoda pentru a câștigă un meci. Dacă noi câștigăm, atunci accept laudele. Dacă pierdem, accept criticile”.

Bonca la CN 
Terrassa

București (MF) - Polo- istul orădean Florin Bonca, căpitanul naționalei României, a fost prezentat miercuri la noua sa echipă, CN Terrassa. „Bonca este un jucător experimentat și valoros, și vrem ca tinerii din J echipă să învețe de la el”,y ’ a declarat antrenorul for- ' mației spaniole, Daniel Nart. Echipa CN Terrassa va evolua to primul tur al LEN Trophy în grupa A, din care mai fac parte formațiile Steaua București, Lukoil Volvo- grad (Rusia), UTE Budapesta (Ungaria), Enka Is- tanbul(Turcia) și Cheltenham WPC (Anglia).



vineri, 13 octombrie 2006 cww
LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
£9 - Elite

Vând ap. 2 camere (03)
• modficat, balcon închis, gresie, faianță, 
bucătărie mobilată, etaj 2, Dacia, Al. Romanilor, 
bl. 14, preț 1,1 mid. lei. Tel. 0749/182154, 
0254/219582.0)
• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, zona Gojdu, Al. 
Crinilor, preț 40.000 euro. Tel. 0723/227569.0)
• urgent și convenabil, decomandate, parter, 
vedere în i părți, centrală termică, îmbunătățiri, 
zona McDonald's. Tel. 217888,220211.0)
• irgent, confort 1, Deva, zona Miorița, 
contorizări apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 
223336. (T)

• urgent, Deva, Kogălniceanu, decomandate, 
centrală termică, gresie, faianță, balcon închis, 
jaluzele exterioare, cablu tv, instalații sanitare 
noi, preț 110.000 ron, negociabil. Tel. 0721/819189, 
0254/215588.0)
• semidecomandate, termopane, parchet, 
gresie, faianță, CT, balcon închis, et 1, zona 
Zamfirescu, preț 1,1 mid. Tel. 0742/019418. (Al)
• zonă centrală, et 2, CT, balcon, parchet, st 48 
mp, interfon, preț 32000 euro, negociabil. Tel. 
0726/710903. (Al)
• dec, CT, 2 balcoane, st 70 mp, Lido, preț nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• circuit, centrală termică, zona Miorița, preț 
95.000 ron. Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări, etaj 3, zona 
Uzo Balcan, preț 72.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Gojdu, bloc tum, circuit, centrală termică, preț 
95.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona gării, etaj intermediar, dec., gresie, 
faianță, parchet contorizări, preț 135.000 RON. 
neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit, etaj 4, contorizări, preț 110.000 
RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bălceșcu, dec, bloc tum, amenajat gresie, 
faianță, instalații sanitare noi, parchet laminat 
preț 84.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, termopane, gresie, faianță, parchet, 
balcon închis, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent, zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
moderne, contorizări, preț 108.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

• zona Zamfirescu, circuit, parchet, gresie, 
faianță, ușă metalică, balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec., gresie, faianță, parchet, 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet, preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, CT, termopan, living, faianță, gresie, ușă 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Păcii, etaj 1, bloc de cărămidă 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
bucătărie modificată contorizări totale, balcon 
mare, preț 110.000 ron neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul, bucătărie modifcată 
parchet, gresie, faianță ușă metalică apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98.000 ron neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Astoria, contorizări totale, vedere în față 
ocupabil imediat, accept credit ipotecar, preț 
76.000 ron neg, tel. 0788/165703,232808. (A4)
• intrări separate, termopan, parchet, gresie, 
faianță, balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zona Zamfirescu, preț 102.000 ron neg., tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona - a il, vedere la stradă etaj 3; centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
preț 130.000 ron neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• dec, 60 mp, parchet, stare ‘ foare bună 
contorizări totale, zona Romsilva, preț 120.000 
ron neg, tel. 0723/251498,0788/165702.  (A4)
• dec, suprafață mare, super-amenajat, zona 
BCR, centrală termică bucătărie modificată 
termopan, parchet nou, gresie și faianță bloc de
4 nivele, preț 145.000 ron neg, tel 0788/165703, 
232808. (A4)

• etaj intermediar, bloc de cărămidă 2 holuri, 
parchet de stejar, ocupabil imediat, zona Dacia, 
preț 67.000 ron neg, tel. 0788/165702,232808 (A4)
• etaj 2, balcon mare, parchet centrală termică 
foarte bine întreținut, accept credit ipotecar, 
liber, zona Gojdu, preț 118.000 ron neg, tel. 
0788/165702,0723/251498 (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 65.000 ron neg, tel. 
0788/165702,232808 (A4)
• etaj 2, dec, centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălceșcu, 
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)
• circuit 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)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, baie, 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)
• st 70 mp, superamenajat și dotat CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et 2, zonă bună preț neg, tel. 
235208,0724/620358 (A6)

• to circuit, pe Bălceșcu, 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)
• zona BancaTransilvania, dec.,2balcoane,etaj
4, acoperit cu tablă s=50 mp, neamenajat preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• bi drcuK, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776. (A9)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• semidecomandate, balcon, parchet 
contorizări 2 focuri, etaj 1, zona Zamfirescu, preț 
1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, et 1, 2 băi, garaj sub bloc, 
contorizări, zonă bună preț 52.000 euro. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent In zona Progresul, dec, balcon, hol, 
central, preț negociabil, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent bl zona Scărișoara, etaj intermediar,' 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent bi zona Dorobanți, etaj intermediar, 2 
balcoane, modificări, centrală termică preț 
165.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• Zamfirescu, dec, hol central, termopane, 
parchet, 1 baie, parter, balcon, 2 cămări, preț 
39.000 euro, gaz 2 focuri, tel. 0740/013971. (A2)
• Bdul DecebaL et 3, dea, CT, 2 băi, 2 balcoane, 
vedere în două părți, parchet, gresie, faianță 
preț 43.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona L Creangă dea, CT, AC, gresie, faianță 2 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• bloc de cărămidă etaj 1 din 4 nivele, ușă de 
siguranță termopan interior - exterior, parchet 
gresie, faianță bucătărie modificată opțional se 
dă mobilat utilat, la cheie, ocupabil azi, zona 
Zamfirescu, preț 42500 euro neg, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

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

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, Carâș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Modele pentru ședințe foto
& hostess (publicitate)

-------- --------------purm ; irkrti diri uăvâ— -------

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).

CONTEAZĂ CE VEZI! .

SZ.CJC.: ud ;7 C 'li.

HOMEOPATiE Șl ACUPUNCTWRĂCabinet medical “ECHINACEA”• dr. GHIȚĂ CARMEN, medic specialist medicină generală - pedtateie, #ome- opatie, acupunctură, Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, se. C, I ap. 25, tel. 0254-219999 sau 0254-234R15 ■)722/'567208. ,

MiytfC.OB

MAGAZiNll^S.TĂNDTXRD^OlC'etDENTĂ

t
Personal calificat - servire ireproșabilă

“ - produse și preparate din
carne

| - produse și preparate din 
lapte

I - o gamă largă de produse 
alimentare (56581)

IM (tete nr? 2D 
totes dtemtofisSll

SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE

AURORA S.A.
oferă societăților comerciale mici și mijlocii și persoanelor fizice autorizate 

în desfășurarea de activități economice,

CREDITE ÎN CONDIȚII AVANTAJOASE !
Destinație:

- asigurarea capitalului de lucru;

- modernizarea tehnologiei;

- investiții în vederea dezvoltării afacerii.

Se asigură:
- operativitate în analiza și acordarea creditului;

- consultanță financiară gratuită;

- documentație simplificată;

- dobânzi convenabile și comisioane reduse.

Informații: 0254/219112, 219580, 0741/073215

www.aurora.com.ro

©
Depozit TBMOMNU.
Deva, bd 22 Decembrie, 
nr.273(lângăA.C.R.) 
tel/fax: 0254 221981 
procarind@yahoo.com

PROCAR IND S.R.L. Deva -
Calitate un UN QISiriDllltOt, CQmofClallZeaZa

Blwlal 4a nlnmlnâi.
oUmIB EîlViw pOmRI 00 aluififinj]

Profite KMG si fâmnlast nânlru timlăriâ PVC' 
Feronerie pentru tâmplârialin aluminiu și PVC; 
T* irt riști riKrnMOfi*
^Sfi^wlufl y|l Șl ||Ic1wCIlI

Glafuri din mmrt compozită, aluminiu și PVC.

■
9

■

(56594)

RECLAME

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
http://www.aurora.com.ro
mailto:procarind@yahoo.com


vineri, 13 octombrie 2006 cwa® MICĂ PUBLICITATE /1O

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI -----------------aCLEID-----------------
Parte a cunoscutului grup franco-belglan Louis Delhalze, PROFI ROM FOOD este o 

companie multinațională, înființată în anul 1999 cu scopul de a crea șl dezvolta o Importantă 
rețea de magazine de tip “discount” pe întreg teritoriul României.

Continuând expansiunea companiei, prin deschiderea unul nou magazin în DEVA,
angajăm ■.

• cu 3 camere, bucătărie, cămară, șură, grajd, 
pomi, viță de vie, apă, gaz, curte, grădină, 
comuna Ciugud, 43, județul Alba. Tel. 221328, 
auoaora20.(T)

Vând garsoniere (19)

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ!!!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL OF. 90.000 EURO NEGOCIABIL 

CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU;
- FRECVENTA PROPRIE;

Y - COLABORATORI. _PERSOANĂ DE CONTACT: MIHAI ȘTEFĂNIȚĂ.

TELEFON: 0721/951.722

Șef de magazin șl adjunct
Cerințe: - experiență Ih conducerea unei echipe,

- experiență in gestiune,
• disponibilitate pentru program prelungi,
- dinamism.

Vânzători rafon mezeluri șl legume-fructe: 
Cerințe: - experiență ti domenii,

- dinamism, amabilitate,
- experiență tn gestiune

Daci In plus al:
- un dezvoltat sprit comercial,
- orientare către client,
- spirit de echipă,

eORALIol
Hațeg

ANGAJEAZĂ
CONTABIL
CERINȚE; 
-•xpariint* In domanlu min.B «ni; 
-eunogtlnț» IT. 
■vârsta maxim* 4# ani.
AVANTAJE: 

•salariu motlvant: 
•condiții da lucru Intr-o 
•chip* dinamic*

Rol. la Tal0723/400 030 sau 0204/772 221

R««t4urant
Conitructtl «Ivii* «I industriala 
Olavlbuțf* materiali eonatriwțli 

Cornerț tlMtHmâinlcii

(59664)

S.C. PARTEHEK LEQ1S SRL DEVA
Tel. 0765*243768 0788.189.103

• Înființează societăți comerciale In numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (Inclusiv stampila), 

modifică prin acte adiționale societăți existente

asigură asistența juridică la redactarea contractelor 

reprezintă'în instanță Interesele persoanelor juridice.
(59810)

3FG»2>

- Inițiativă,
- experiență in domeniu,
• cunoștințe de operare pe calculator, 

așteptămeu nerăbdare să faci parte din echipa noastră.

Casieri - operatori de casă de marcat, lucrători comerciali:
Cerințe - experiență în domeniu,

- dinamism, amabilitate,
- îndemân are în Iu cru I cu ba ni.

Recepționa ri marfă:
Cerințe': - experiență în gestiune,

- rezistență la efort fizic,
- dsponibilitate pentru program prelungit.

Ce aferim?
- salariu motlvant corelat cu performanțele obținute, 
-tlchete de masă,
-perioadă de Instruire,
- șansa unei cariere într-un mediu dinamic.

• decomandată, compM utilată șl 
mobilată, Bdul Decebal și garsonieră 
confort redus în zona Gojdu; cumpăr 
apartament 2 camere, zonă centrală, 
exclus intermediari. Tel. 0723/926855, 
0721/075060,(1/12.10)

Bvd.
IlJLIUțfANIU 

L3 PARTER

Programeazfi-te Ia 
254/220.190 pentru 
rogramul tâu per- 
nallzat si benefit 
ezi de 15% g
ducere. S

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Ol,ap 6 
teVfax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPFTĂRir.
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

TEAM CONSULTING
WLJZÎorv.Mn.e etmaasH.f m»t 

“mtnuatsmwemrunonzo. '«
»«••. Alena P«c« HA/. ap. «Z paptx. C.U.I. MMM

Training 
Evaluare 
Anrtenra 
Management

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

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-mail:anazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 (55054)

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 roii / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006 
inflate! / fax. 0254/249.111§ 

telefon. 0254/249.175 g

TRANSPORT PERSOANE
DIO Vis o vis de McDonald's

Tel. 0254/234717, 
0742/030201,0749/551299 

MB euro dus 

u euro dw-întors * 15 zile s 
euro diB-mfors • 90 zile i

România - Italia - Frânta •
0*1—t-ț-  * 1*1
HWT ■Cnfai i Mș
OnrhdM 00.

SUPER OFERTĂ! .’j

Uși de interior PORTA DOORS
■ TÂMPLARII PVC Șl ALUMINIU PROFIL! RIHAb
■ GEAM TIRMOPAN ■ JALUZELE VERTICALI ■ RULOURI ♦5’.
•10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA

Căutăm de asemenea:
-firmă sau persoană fizică autorizata pentru efectuarea instructajelor de protecția muncii sau PSI, 

_________ -cabinet da medicina muncii___________________________________________________________________________  

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV și scrisoare de intenție (în caresâ fie menționat $ 
poetul vizat), până la data de 23.10.2006, la următoarea adresă: str. Miresei, nr. 1, Timișoara, cod ® 
300642, la nr. de fax:0256 244 108 sau la e-mail: resurseumane@profi.ro. Vor fi contactate doar 

persoanele care corespund cerințelor firmei. Documentele depuse nu se restitu ie.__________ .

• zona AL Neptun, dec., CT, gresie, faianță, 
parchet laminat, balcon închis, 2 băl, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona țc. Gen. Nr. 5, eta| 1, centrală termică, 
balcon, vedere în față preț 95.000 ron neg., 
accept credit Ipotecar, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• stal 1, dec., zona Decebal, 2 băl, balcon, 
parchet, gresie, faianță, contorlzărl totale, 
accept credit Ipotecar, preț 50.000 euro neg., tel. 
0745/302200,0W1657O3. (A4)
• zon* DorobantL etal 3. dec., 2 balcoane, 
centrală termică, parchet bucătărie modificată, 
preț 155.000 RON neg., tel. 232808. (A4)
• ioni împăratul Tralan, bloc nou, etal 1, dec., 
fără modificări, balcon mare închis, centrală 
termică, parchet, faianță, boxă, bine întreținut, 
preț 62.000 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• doc. centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303. 
0742/005228. (A5)
• doc, centrală termică, 2 băl, boxă, st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (AS)
• etal 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorlzărl la apă șl gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• decomandat*,- zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• doc, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg,, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• (OM Mită, parter, Ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• somldec, aranjat gresie, faianță, parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii., neg., tel. 0749/268830.206003. (A7)
• urgent etaj intermediar, cu balcon, 
contorlzărl, zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• HrnWcc, contorizări, gresie, faianță. CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)

• mm împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dec, camera cu parchet, contorlzărl, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON neg., tel. 231.800, 
0740/317313. (A9)

• iom L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel 23180 ..740. -17.313. (A9>

Vând ap. 4 camere (07) Vând ap. 5,6 camere (09)

• dec, at 1, zonă bună, 2 balcoane. 2 băi, st 100 
mp, contorlzărl, preț 161.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• wgent In zona piața centrală, dec., balcon, hol 
central, centrală termică, preț 46.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Gojdu, et 2, semidec., parchet, gresie, faianță.
2 băl, balcon mare, CT, calorifere noi, preț 44.000 
euro, neg., tel. 0745/367893. (A2)
• împăratul Tralan, et. 4, acoperit cu țiglă, cu 
pod, beci, boxă, garaj, amenajări deosebite și de 
calitate, tel. 0740/013971. (A2)
• Horea, «L 1, dec., vedere In două părți, 
amenajat, preț 53.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• doc, st 100 mp, contorlzărl, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• aia] 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona fit 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)
• iom 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 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)

• Deva, 6 balcoane, 2 băl, scară Interioară, 
centrală termică, 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă, 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745,78647% (A8)

Vând case, vile (13)

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 18 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză TOEIC „
• cursuri și testări de limba franceză TFI |

in urma testărilor obțineți DIPLOME RECUNOSCUTE INTERNATIONAL
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Oferă spre închiriere:

în salonul de înfrumusețare 

pentru cosmetică - acesta 
fiind utilat în totalitate.

Penoană de contact
AGNES ȘTEFĂNIȚĂ „
Tel. 0721/245.696 f

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! MULTIMEDIA 

■ AutoCad 2D șl 3D (începe Tn 17 oct.) 
Preț: 500 ron/50 ore.
- Contabilitatea Informatizau (începe tn
31 oct.). Preț: 550 ron/50 ore.

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-maii: affiatffiamja
Site: mna.umjo Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(lângâ Crucea Roșie)
/c KQT 21

• casă In Deva, zonă centrală, amenajată pentru 
locuit și spațiu comercial, eventual schimb cu 
diverse Imobile în Deva sau Cluj, preț 150.000 
euro. Tel. 0723/335189. (T)
• casă, In Deva, str. Gh. Doja, nr. 11,2 camere, 
cămară, beci, curte, grădină. Informații la tel. 
0254/212355. (T)
• casă nouă, Deva, P+E+M, sc 240 mp, 
Pietroasa, 2 Intrări, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, 
garaj, centrală terinică 400 mp teren, preț99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă nouă, 14 km, Deva, 3 nivele, garaj, sc 800 
mp teren, canalizare, apă, gaz +curent, preț 
65.000 euro, neg., Tel. 0722/564004. (Al)
• 5 camera, garai, 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 suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866 (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=29O mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină, curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 
231.800.0740/317.313. (A9)

• Deva, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată- 
contorizări, ocupabllă imediat, preț 670 milloaaf ; 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. (T) Ți
• decomandată, contrai* termică, parchet, 
gresie, faianță, balcon închis, st 38 mp, zona 
Opera, preț 750 mil, negociabil. Tel. 0742/019418. 
(Al)
• urgent decomandată, contorlzărl, parchet, 
gresie, faianță zona Dorobanți, preț 69.000 ron. 
Tel. 0745/639022, 0726/316796. (Al)
• d«c, nouMMiott, contorizări, suprafață 
peste 35 mp, zona Poliția Județeană preț 75.0M 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• doc, contorizări, etaj intermediar, zona Dacia, 
preț 54.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 227542 
seara. (A2)
• doc, M*iMM)ată vis-a-vis Contim, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• doc, neamenajită etal A preț 46.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• doc, I intt, gresie, suprafață peste 35 mp, 
Bd. Decebal, preț 82.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
o zom Măiiști, semidec, etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
o zom Dorobanți dec., gresie, faianță parchet. 
CT, bucătărie modificată st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• etaj 2 din bloc de 4 nivele, parchet, vedere în 
fată balcon mare, ocupabllă Imediat accept 
credit Ipotecar, zonă foarte bună - ultracentrală 
preț 26.500 euro neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
o parchet faianță apometre, gaz 2 focuri, zona 
Progresul, (blocurile mai noi), stare foarte bună 
sau la schimb cu apartament 2 camere + 
diferență în zonă centrală accept credit 
Ipotecar, preț 67.000 ron, tel. 0745/302200,232808. 
(A4)
o zom Docebal -1. Manlu, etaj intermediar, dec., 
parchet, contorlzărl, stare bună ocupabilă 
Imediat preț 85.000 ron neg, accept credit 
Ipotecar, tel. 0723/251498,0788/165702,232808. 
(A4)
• zom Gojdu, dec, contorizări, parchet gresie, 
faianță bucătărie mare, ocupabllă pe loc, preț, 
74.000 ron neg, tel. 0788/165703,232809. (A4)
• etaj 1, dec, gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/387% 0742/005228. (A5)
• et*)3, dec, contorlzărl, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg, 
tel.223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, noanMMjată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228.  (A5)
• zom M. Eminescu, dec, et. 3, ocupabllă
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6) jf'
• zom PregmuL bloc cărămidă parchet'' 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON. 
neg, tel. 235.208.0724/620358. (A6)
• zom Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zom Piață et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• urgent, zom Dacia, dec, et. buri, bale, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zom Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zom Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• garsonieră dec, suprafață mare (41,5mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă zona 
Dorobanți, preț 95.000 RON neg, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• dec, camera cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 80.000 
RON negociabil. tel. 231300. (A91

Vând terenuri (21)

Cumpăr casă (14)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. (D

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

Vând case la țară (17)

• 2100 mp teren intravilan, preț 6 euro mp 
negociabil, zona Feredeie, sat Bobîlna. Tel. 
0727/960735,263680. (2/12.10)

• casă 3 camere, 2 bucătării, 2 cămări, baie cu 
fosă septică, anexe, grădină, gaz, cablu tv, șură, 
grajd, preț negociabil. Tel. 240473, 0744/391866. 
(T)
• casă Acamere, curte, grădină, teren agricol 35 
ha, la 10 km de Brad. Tel. 0726/005361. (T)
• casă In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

• două tomuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.CT)
• loc de casă în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă gaz, curent loc drept zonă liniștită parce- 
labil, preț negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. CD

ANUNf
Penitenciarul cu Regim de Maximi Siguranță Bîrcea Mare
scoate la concurs următoarele funcții, după cum urmează:

- una funcție de locțiitor comandant penitenciar I (siguranța deținerii și regim 
penitenciar);

- una funcție de locțiitor comandant penitenciar I (economico-administrativ) a

- una funcție de șef serviciu I (aplicarea regimurilor)

- una funcție de șef serviciu I (asistent* psihologică și educație)

- una funcție de șef birou I (producție și venituri proprii).

Concursul pentru posturile mai sus menționate se va desfășura, începând cu data 
de 06 noiembrie 2006, la sediul Școlii de Formare și Perfecționare a Pregătirii 
Agenților din Administrația Națională a Penitenciarelor - Târgu Ocna, str. Tisești, 
nr. 137, județul Bacău.

Taxa de participare la concurs este de 100 RON șl se va achita de către candidați 
la Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea Mare, cu ocazia înscrierii. 

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Penitenciarului cu Regim de 
Maximă Siguranță Bîrcea Mare, str. Sîntuhalm, nr. 1 - Biroul Resurse Umane, 
zilnic, între orele 08.00-14.00 șl de pe pagina de WEB a Administrației Naționale

a Penitenciarelor: www.ano-iust.ro. (66169)

«WI4MF
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mailto:resurseumane@profi.ro
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http://www.ano-iust.ro
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• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• intravlan, Șoimuș, 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• ntravian, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă, preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 paiceie 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)
• lntravian,stll00 mp, front stradal 33 m, toate 
^litățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
-s “Eminescu, loc drept, strada 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)
• Intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă, curent, zona Bârsâu, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravlan, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă, 
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• Intravlan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă, gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravlan, 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)
• 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).
• intravlan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravlan,In Deva, zona Zăvoi, 5-1000 mp, SF- 
18, utilități în zonă, preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• S-500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Calculatoare si accesorii 
(51)

, P-fa Vfctefro w. 56/10, te). 035a 40500J

BENE internațional 

calculatoare
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

Promoție:
LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA inclus),

2 ani garanție

Cumpăr teren (22)

• 5ha teren intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat. Tel. 215212. (AP

Vând spații comerciale (25)

• vând sau închiriez spațiu comercial, în Deva, 
str. Eminescu, 40 mp, preț 35.000 euro; chirie 300 
euro/lună. Tel. 0723/335189. (T)
• 35 km de Deva, la șosea, 1300 mp, 3 rezer
voare, 100 mc, cuvă betonată, magazin coope
rativă, preț 150.000 euro. Tel. 215:212 (Al)
• zona Măiăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanita,. oreț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

imonile chirii (29)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat complet, utilat, 
apometre, repartitoare, instalații sanitare noi, 
Bdul I. Maniu, etaj 2, preț 130 euro/lună. Tel. 
0744/570044. (T)

• ofer spre închiriere spațiu comercial, 
Deva, str. Mărăști, 35 mp, 2 intrări separate, 
grup sanitar, vad comercial. Tel. 
0740/273734.(2/10.10)

• ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată, preț 80 euro/lună. Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu intravilan, DN 7, 
zona ștrand, ST 1200 mp, preț neg., Tel. 210780. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial central,. 
Deva, 68 mp, amenajat, mobilat, 750 euro/lună, 
cu taxe incluse, tel. 215212. (Al)
• garsonieră mobilată, 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)
• solicit urgent chirie apartament 3 sau 4 
camere amenajat stil occidental, pe perioadă de 
minim 1 an, zonă ultracentrală, persoană 
serioasă, fără familie - salariat, ofer între 400 și 
600 euro la vedere, tel. 0723/251498,0788/165702. 
(A4)
• 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)
• casă, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță, CT, grădină, st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată, preț 400 euro/lună, tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• garsonieră, zona D. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței jn funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

ANUNȚ MBMCITKB

A.P.M. Hunedoara și PETROMSERVICE S.A. București titular 
al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii acor
dului de mediu pentru obiectivul „DEMOLARE DEPOZIT PECO" situat în Vulcan, str. 
Gheorghe Barițiu, nr. 1, jud. Hunedoara. Informații privind potențialul impact 
asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara 
din municipiu Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic între orele 8-16.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara în termen de 
10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului. (66373)

ANUNȚ PUBLICITAR5

Consiliul local Rapoltu Mare și Agenția pentru 
Protecția Mediului Hunedoara anunță publicul interesat că în cadrul ședinței colectivului de analiză tehnică ce a avut loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, s-a luat decizia finală de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ Șl PLUVIALĂ COMUNA RAPOLTU MARE, JUDEȚUL HUNEDOARA". Informații se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării. (66465)

ANUNȚ ANGAJARE PERSONAL
SC BERE MUREȘ S.A., proprietar și operator al 

Hotelului GERMISARA Resort&SPA, selectează personal pentru 
ocuparea următoarelor posturi:

1. bucătari
2. ospătari
3. gestionai

4. instalaiiii
5

Condiții generale: calificare conform postului, experiență 
relevantă, cazier fără antecedente penale.

Se oferă pachet salarial atractiv, posibilitatea dezvoltării unei 
cariere într-o companie la standardele internaționale.

CV-urile și scrisorile de intenție se vor trimite prin fax la nr: 
0725.541.101 sau prin e-mail: razvan.mares@beremures.ro .

Persoană de contact - director Răzvan Mareș - 0725.541.000.
(65939)

oecese (75)

Salariații SC Salubritate SA Deva aduc un ultim omagiu celui care a fost
DORIN DRAGOESCun patron deosebit și un om de aleasă omenie și transmit sincere condoleanțe familiei greu încercate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(9/28.09)

în aceste clipe de profundă durere sufletească, suntem alături de greu încercata familie la trecerea la cele veșnice a celui care a fost
DORIN DRĂGOESCU
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familia Moloț Mircea Ioan și Angela.

• dec, 2 băi, nemobilat, zona Creangă, Deva, 
preț 150 euro/lună, tel. 231800,0745/511776 (A9)

(66510)

Piese, accesorii (42)

Auto românești (36) • vând portbagaj auto, stare foarte bună. Tel. 
211124. (T)

• vând urgent, până în 15.10., Dacia, break, af 
1994, motor, radiator, planetară, preț 1.270 euro. 
Tel. 0726/743274. (T)

• vând Solenza, culoare roșie, af 2004, 
servo, închidere centralizată, airbag, Deva. 
Tel. 0740/273734. (1/10.10)

Auto străine (37)

• vând urgent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metalizat, preț foarte avantajos, 
tei. 0254/221749,0722/519009. (T)

Garaje (43)
• vând garajcu teren proprietate, pe str. Lăstun
(Ady Endre) Deva. Tel. 0722/331121. CD

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 50 oi. Tel. 265049, 0746/237379. 
(3/10.10)

Altele (61)• vând Peugeot 309 D, motor 18, af 1988,4 
uși, gri-metalizat, baterie în garanție, cau
ciucuri de iarnă, preț 2400 euro, negociabil. 
Tel. 0254/610192,0723/541417. (1/11.10)

Mobilier și interioare (47)

• vând ferestre și uși tâmplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)
• vând garderobă hol (dulap haine, cuier, 
sertare pentru pălării,încălțăminte), preț 200 ron 
și masă bucătărie, preț 50 ron. Tel. 218582, 
0724/631216. (T)

• cunpâr lăzi de plastic Tel. 0723/227569. (T)
• vând trunchi de cireș uscat 180 m L, 0,75 m 
grosime și 3 trunchiun de 180 m L și 035 m 
grosime, preț avantajos. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• vând umbrele Windproof, 3 ani garanție. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând două fotolii, stare bună. Tel. 219113, după 
ora 14. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bogdan Cornelia. Se declară nul. (3/12.10)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potri
vește!

Informația te privește

PRIMĂRIA COMUNEI HĂRĂU
Organizează licitație publică în vederea atribuirii contractului de 
achiziție publică pentru lucrarea de extindere încălzire centrală la 

sediul primăriei și proiectarea încălzirii centrale pentru 
Școlile Generale Chimindia și Banpotoc.

Ofertele se depun până la data de 16.10.2006, ora 16.00. 
Ofertele se deschid în data de 17.10.2006, ora 10.00. 

Relații la telefonul 233201.
(66332)

PRIMĂRIA COMUNEI HĂRĂU
Invită toți cetățenii validați la legile fondului funciar cu pădure în teri
toriul administrativ al comunei Hărău să participe la punerea în posesie 
astfel:
- 13 - 14 octombrie 2006, ora 11.00 - satul Bîrsău
- 16, 17, 18 octombrie 2006, ora 10.00 - satul Hărău
Precizăm că este ultima invitație, de la aceste date pădurile se vor repar
tiza de către comisie, la rând.

(66332)

Comemorări (76)

Soțul loan și fiica Daniela cu durere anunță că s- a împlinit un an de lacrimi și durere de când a plecat dintre noi draga noastră
CORNELIA NEICONI (NETI)Parastasul de pomenire, duminică 15 octombrie, la Biserica Ortodoxă Hațeg.

Dumnezeu să o odihnească.

Decese (75)

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, în aceste momente grele pricinuite de decesul prematur al celui care a fost
DORIN DRĂGOESCU

Fie-i țărâna Ușoară!

(66510)

A plecat dintre noi un om deosebit
DORIN DRĂGOESCUpe care nu-1 voi putea uita niciodată ca prieten și fin. Dumnezeu să te primească în cele mai frumoase locuri și să te odihnești în pace.Simion Ion

<4/1.2.10)

Matrimoniale (69)

• dacă dorești prietenia unui domn divorțat, 
fără obligații, 31 ani, aștept SMS la 0728/638581. 
Nu răspund la bip-uri. (T)

Prestări servicii (72)

• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. CT)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• angalâm temporar doi muncitori necalificați. 
Tel. 0723/572276. (4/910)
• angajez, In Deva, brutar, patiser, preparator 
paste făinoase, morar, doar schimbul 1, prefe
rabil vârsta de peste 45 de ani sau proaspăt 
absolvent. Tel. 0723/396304. (4/11.10)
• firmă de construcții angajează muncitori cali
ficați pe perioadă nedeterminată, cu salar 
atractiv. Tel. 0723/689594. (9/4.10)
• SC Danlefie Company SRL, cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează confecționeri 
textile, tel. 0746/031026, și tricoteri manuali, tel. 
0720/400977.(2/5.10)

parte a unei corporații internaționale mass-media care deține poziția de lider în publicarea de ziare și servicii Internet in 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

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:• comision din vânzări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modem și sigur;• echipament.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 Â, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

Redacția nu-șl asumi responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor de 
midi șl mare pubHdtate.

RFT1AMF
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vineri, 13 octombrie 2006
Un scriitor turc ia Nobelul

•Sharon Ston, gazdă. Actrița Sharon Stone va conduce festivitățile din timpul tradiționalului concert susținut în onoarea laureatului premiului Nobel pentru pace, care va avea loc la Oslo, pe 11 decembrie, a anunțat comitetul Nobel.(MF)
•Invenții. Un operator japonez de telecomunicații a anunțat, ieri, că va lansa în curând un telefon mobil care se blochează singur în momentul în care proprietarul se îndepărtează de el.(MF)
Malkovich, creator de modă

Los Angeles (MF) - John Malkovich creează îmbrăcăminte pentru bărbați. Actorul, nominalizat la premiile Oscar pentru rolul din filmul „Locuri din inimă”, și-a înființat propria fabrică de confecții numită Mrs. Mudd, în 2003. în prezent, actorul se ocupă cu crearea unei colecții de -îmbrăcăminte pentru bărbați intitulată „Uncie Kimono”. Colecția cuprinde jachete, pălării, cravate, tricouri șichiar și costume la comandă. Creațiile sunt inspirate de personajele pe care le-a interpretat în filme, personalități politice sau de melodiile trupei Beatles. O parte din încasări sunt utilizate în beneficiul artelor frumoase, fiind donate unui grup de teatre alese din lumea întreagă.

Malkovich
(foto- EPA)

■ Premiul Nobel pentru 
literatură a fost atribuit 
romancierului turc 
Orhan Pamuk.

Stockholm (MF) - Premiul Nobel pentru literatură a fost decernat romancierului turc Orhan Pamuk, a anunțat, ieri, comitetul Nobel.Comitetul Nobel a ales să recompenseze un scriitor care, „pe când căuta sufletul melancolic al orașului său natal, a găsit imagini spirituale pentru lupta și întrepătrunderea dintre culturi”, a indicat Academia suedeză într-un comunicat, pentru a explica alegerea.Țintă a naționaliștilor pentru faptul că a apărat cauzele armenilor și kurzilor, Pamuk este autorul unei opere care descrie divizarea societății
Sfaturi de la fosta soție

Informații 
pentru gay

Budapesta (MF) - După ani de dezbateri provocate ide chestiunea homosexualității, un subiect sensibil în Ungaria, Oficiul pentru turism din Buda- pesta a rezolvat problema publicând pe site-ul său de internet o secțiune dedicată vizitatorilor homosexuali. Site-ul face o prezentare a barurilor și saunelor destinate homosexualilor și indică o serie de restaurante, cafenele și hoteluri care tolerează prezența acestora. Pe site mai există o listă de informații utile, inclusiv un număr de telefon la care se poate apela pentru a afla informații, precum și link-uri către forumuri gay.

Bowîe (Foto: EPA)

■ Actrița Nicole Kidman 
o sfătuit-o pe Katie 
Holmes să se mărite cu 
Tom Cruise.

Los Angeles (MF) - Nicole Kidman a discutat cu Katie Holmes pentru a o încuraja să se mărite cu Tom Cruise, după ce aceasta a declarat de curând că nu este foarte sigură că vrea

Personaj
New York (MF)- 
Cântărețul britanic 
David Bowie iși va 
împrumuta vocea 
unui personaj din 
popularul serial de 
desene animate 
„SpongeBob 
SquarePants". Person
ajul lui se numește 
„Lord Royal High
ness". „Noi, familia, 
suntem încântați. Nu 
mai este nevoie să se 
întâmple nimic anul 
acesta sau, cel puțin, 
săptămâna asta", a 
spus Bowie.

A intrat cu avionul în clădire

Reuniune O familie de macac își face siesta la grădina zoologică din Basel, Elveția. (Foto: EPA)

■ Accidentul aviatic din 
New York a fost cauzat 
probabil de probleme cu 
combustibilul.

New York (MF) - Pilotul avionului care a izbit ieri o clădire de apartamente din New York ar fi semnalat probleme în privința alimentării cu combustibil, au declarat surse guvernamentale implicate în anchetă.Aparatul de zbor Cirrus SR- 20 cu patru locuri a decolat de pe aeroportul Teterboro din New York la ora locală 14.30 și a putut fi supravegheat în timp ce s-a învârtit în jurul Statuii Libertății și s-a îndreptat spre nord, a declarat primarul orașului,
Peste 130 de incendii de pădureccmdiții de propagare a incendiilor aproape de record. Echipajele din statul Victo-

Îmbrăcat ca o femeie
St. Tropez (MF) - Cântărețul american Michael Jackson a fost surprins de paparazzi purtând haine pentru femei și pantofi cu toc înalt, în timpul unei plimbări în Saint Tropez, sudul Franței, scrie The Sun. Jackson apare purtând jeanși mulați pe picior, pantofi cu toc stiletto, o cămașă creponată și o geantă mare portocalie, în fotografiile publicate de The Daily Mirror și The Sun. Fața acestuia este ascunsă de o pălărie cu boruri uriașe. Jack- son este însoțit de o fetiță a cărei identitate este necunoscută.

■ în patru state din 
Australia peste 130 de 
incendii de pădure pun 
în pericol locuințele.

Sydney (MF) - Peste 130 de incendii de pădure din Australia pun în pericol mai multe locuințe din statele Tasmania și New South Wales, precum și terenuri agricole din Victoria și South Australia.

cuvw

Orhan Pamuk (Foto: EPA)turce între Orient și Occident. Autorul, laureat al multor premii literare în străinătate (printre care și Premiul pentru Pace din partea librarilor germani în octombrie 2005), a fost calificat drept renegat de detractorii săi din Turcia pentru declarațiile sale.
să se căsătorească, deși nunta celor doi este programată în această toamnă. Nicole a fost căsătorită cu Tom Cruise timp de 10 ani. O sursă apropiată lui Kidman a declarat publicației Britain's Grazia: „Nicole s-a asigurat că i-a spus lui Katie că este mulțumită că cei doi se căsătoresc”. „A calmat câteva dintre neliniștile pe care le avea Katie în ceea ce privește mariajul cu Tom și a încurajat-o‘ -să continue cu pregătirile pentru nuntă. Nicole nu se bagă, de obicei, în treburile altora, dar de data aceasta a făcut o excepție”, a adăugat sursa citată.Kidman s-a căsătorit și ea vara aceasta cu cântărețul australian de muzică country Keith Urban.

Fum în clădire (Foto: epa) Cory Lidle (Foto: epa)Michael Bloomberg. Radarul a pierdut contactul cu aparatul în momentul în care acesta a ajuns în dreptul străzii Bridge 59.
Peste 20 de echipaje ale pompierilor încercau să salveze casele amenințate de un incendiu în Hunter Valley, alte proprietăți fiind puse în pericol la Heddon Greta, unde au intervenit și două elicoptere cu apă.în Tasmania, peste 40 de pompieri, ajutați de elicoptere, încearcă să stingă flăcările dintr-o suburbie a orașului Hobart, care se confruntă cu

GAZIN /12

Un martor ocular, de meserie pilot, a declarat că avionul zbura haotic înainte de impact, iar pilotul părea că pierduse controlul aparatului 

ria se luptă cu peste 100 de incendii, în condițiile unor rafale puternice de vânt și ale unor temperaturi ridicate.în South Australia, două incendii de pădure au izbucnit pe Insula Kangaroo, după ce miercuri pompierii s-au confruntat cu 38 de focare în alte regiuni ale statului.

Veronica este născută în zodia Berbec, îi plac excursiile, muzica și ieșirile în natură.
(Foto: T.Manu)Fata zilei o găsiți și pe 

de zbor. Trupurile neînsuflețite a două persoane și pașaportul jucătorului de baseball Cory Lidle au fost găsite pe stradă, au declarat martorii oculari, citați de CNN. Pilotul avionului, celebrul jucător de baseball Cory Lidle (34 ani) de la New York Yankees, a murit împreună cu instructorul de pilotaj.Amiralul Tim Keating de la Comandamentul Nord-Ameri- can de Apărare Aerospațială (NORAD) a ordonat avioanelor de luptă să survoleze mai multe orașe din Statele Unite ca măsură preventivă, fără însă a le nominaliza. După ce a devenit evident că incidentul nu reprezintă un atentat terorist, avioanele militare au fost chemate la bază.

75 de ani Statuia lui ' Isus Cristos Mântuitorul| („Cristo Redentor”) de pe i muntele Corcovado a ! împlinit, ieri, 75 de ani. | înaltă de 38 metri, statu- : ia din Rio de Janeiro ar I putea intra pe lista i noilor șapte minuni ale ! lumii. (Foto: EPA)


