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_ Vremea va fi în general frumoasă, dar

răcoroasă dimineața.

19 c -a Căldura ieftinită la Deva?
dimineața la prânz seara

• Astă seară, teatru! Sala Studio a Teatrului de Ârtă Dramatică din Deva va prezenta, în această seară, de la ora 19.00, premiera spectacolului cu piesa „Revelion la Terzo Mondo". Piesa aparține actorului Ovidiu Moldovan, de la Teatrul Național „I.L. Cara- giale" București. (S.B.)

■ Consilierii deveni vor 
trebui să aprobe astăzi 
prețul local al energiei 
termice.

Deva (C.P.) - Aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației municipiului Deva este unul

dintre proiectele de hotărâri care se află pe agenda ședinței de astăzi a Consiliului Local Deva. Consilierii vor decide dacă acest preț va fi mai mic decât cel anunțat de ANRE. Autoritatea a aprobat, în urmă cu două săptămâni, prețurile locale de referință la energia termică pentru mai

multe localități din țară. Pentru municipiul Deva prețul anunțat de către ANRE este 118,78 lei/Gcal. Recent autoritățile locale anunțaseră că în municipiu căldura se va furniza la prețul de amil trecut, de 107,5 lei/Gcal. Acest lucru va fi posibil în situația în care Consiliul Local va

mări gradul de subvenționare, „în ședința din 19 octombrie, pe ordinea de zi se află propunerea de a reduce prețul cu câteva procente astfel încât devenii să nu fie împovărați cu costuri suplimentare față de cele din iarna precedentă”, a declarat viceprimarul Florin Oancea.

* > A *de zile până la aderare
★ " *

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

filIUÂNTIII sau ^m contră un episod dra- matic ți-a marcat întreaga viață? Scrie-ne pe adresa redacției, Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), sau trimite-ne un mail pe adresa adrian.salagean@informmedia.ro.
06245 CUVÂNTUL LIBER

S3 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254)211275
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Ta* mat puțibi sateridfi
in satsprewce ant Butnarul Hfemster «a România 

a scăzut cu aproape jumătate.

Grafica: Cuvântul liber, Sursa: Institutul Național de Statistică

Distracție la maxim laBalul Bobocilor de la Colegiul Național “Traian” din Deva. Tradiționalele probe și îndrăgita formație M&G au fost atracția serii 
/p.3 (Foto: Drago; Mihai
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Exploatator sau binefăcător?
■ Administratorul fun
dației ProVita e acuzat 
că folosește copiii 
străzii pe post de sclavi.Foit (T.S.) - în 1994 terenul fostelor C.A.P.-uri din localitatea hunedoreană Foit era concesionat fundației umanitare ProDeo. Scopul declarat al acestei fundații era sprijinirea copiilor străzii,

terenul urmând să fie administrat de Petru Micloș. Astfel, de-a lungul anilor, o parte dintre ruinele fostului C.A.P. au fost transformate radical. A apărut o construcție cochetă cu toate dotările necesare unui trai decent, unde pot fi adăpostiți 10 copii ai străzii.De asemenea, s-a construit o piscină, un grajd pentru animale, o seră și o ciu-

percărie. Astfel, pe parcursul celor 12 ani de funcționare, fundația, devenită între timp ProVita, a oferit adăpost pentru aproximativ 50 de copii.Și totuși, astăzi, un conflict izbucnit între Primăria din localitatea Foit și administratorul fundației ProVita a scos la iveală unele aspecte care aruncă mari semne de întrebare privind scopul acestei fundații, /p.6

Verdict de plata
Deva (M.S.) - Filiala județeană a PSD trebuie să achite o datorie rămasă din campania electorală pentru alegerile locale din anul 2004. Judecătoria Deva a dat câștig de cauză firmei care a prestat serviciile de campanie electorală pentru social-democrații hunedoreni. /p.3

Anchetă DNA în cazul Blaga?
■ Vânzarea terenului 
pe care este construit 
un hipermarket face 
obiectul unor anchete.

Orăștie (I.J.) - Primarul Orăștiei, Iosif Blaga, se află în litigiu cu două persoane fizice din oraș care-1 acuză de trafic de influență, corupție și favoritism. Obiectul disputei îl face terenul achiziționat de un hipermarket. Trecut prin mai multe mâini pentru ca tranzacția să devină perfect legală,

terenul a fost vândut la un preț de nimic. Terenul, situat într-un loc ultracentral unde prețul ar fi trebuit să depășească 100 euro/mp, s-a vândut cu 7 euro/mp. în dosar mai apar ca învinuiți viceprimarul municipiului și topo- graful, acuzați de neglijență în serviciu. „Am vrut să aduc hipermarketul în oraș. în contrapartidă sunt acuzat de favoritisme, că am luat mită. Dacă voi fi câștigat în instanță, dau înapoi terenul și banii”, susține Blaga.
Ne-au vizitat la redacție elevii clasei a Xl-a de la Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva, care au fost interesați de întreg procesul conceperii unui ziar, de la redactare până la difuzare. Ei au aflat tot ce doreau și au propus chiar o colaborare cu redacția. (Foto: cu

mailto:cuvantul@informmedia.ro
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Recursul lui Atanasiu, respins• Sancțiuni limitate. Uniunea Europeană a anunțat, marți, că s-a simțit obligată să sprijine adoptarea unor sancțiuni limitate împotriva programului nuclear iranian după ce Teheranul a refuzat să suspende procesul de îmbogățire a uraniului, una din condițiile impuse de pentru demararea negocierilor.
Posibil 
succesor

Ierusalim (MF) - Scriitorul american laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, este considerat unul dintre posibilii candidați la succesiunea președintelui israelian Moshe Katsav, acuzat de viol și hărțuire sexuală, relatează cotidianul Maariv. Wiesel, supraviețuitor al lagărelor naziste, nu a fost contactat oficial, deocamdată. Wiesel, născut în România, în 1928, ar putea dobândi foarte rapid și cetățenia israe- liană, în cazul în care va fi desemnat președinte. Actualul președinte, Moshe Katsav, bănuit de viol și hărțuire sexuală, ar putea fi nevoit să demisioneze, în condițiile în care poliția a recomandat demararea procedurii judiciare împotriva lui.

Condoleezza Rice
(Foto: EPA)

În turneu
Tokyo (MF) - Secre
tarul de Stat ameri
can, Condoleezza 
Rice, a sosit ieri la 
Tokyo, prima etapă a 
unui turneu în Asia și 
Rusia, menit să-i con
vingă pe vecinii Core
ii de Nord să aplice 
îh întregime sancțiu
nile impuse regimului 
de la Phenian. în Ja

ponia și în Coreea de 

Sud, Rice intențio
nează să reafirme 
importanța alianțelor 
de apărare cu cei doi 
colaboratori asiatici 
principali. „Modul de 
a răspunde la ame
nințarea de securitate 

pe care o reprezintă 
această criză e ex
ploatarea alianțelor 
solide pe care le a- 
vem cu Coreea de 
Sud și cu Japonia", a 

spus ea. După Seul, 
Rice va merge la Bei
jing, după care la 

Moscova.

■ Decretul prezidențial 
de suspendare a minis
trului Apărării rămâne în 
vigoare.București (MF) - înalta Curte de Casație și Justiție a respins, ieri, recursul lui Teodor Atanasiu față de decizia prin care Secția de contencios administrativ a Curții de Apel București i-a respins cererea de suspendare a efectelor decretului prezidențial de suspendare din funcția de ministru al Apărării.La începutul ședinței, reprezentantul Administrației Prezidențiale a susținut că nu

Elie Wiesel (Foto: epa)

Protest Susținătorii clericului șitt Muqtada Al-Sadr au protestat ieri împotriva trupe- j 
lor americane, lntr-un cartier din Bagdad. Protestatarii au cerut eliberarea picului | 
Mazen al-Saedi, arestat de SUA cu o al în fcMâ. M epa> |

_________________ ___ ____ J

Legile siguranței, amânate de Guvern
■ Proiectele de legi pri
vind siguranța națională 
au fost amânate din nou 
de către Executiv.

București (MF) - Guvernul a amânat discutarea pachetului de legi din domeniul siguranței naționale deoarece Ministerul Justiției nu a transmis în timp util observațiile sale, premierul Tăriceanu ex- primându-și nemulțumirea față de această situație. 

a luat cunoștință de toate motivele de recurs ale lui Atanasiu față de decizia Curții de Apel București, cerând amânarea cauzei. Solicitarea a fost respinsă, context în care consilierul a invocat o altă problemă procedurală, respectiv neconstituționalitatea Legii 115/1999 privind răspunderea ministerială, exact actul normativ în baza căruia, în 12 septembrie, președintele Traian Băsescu l-a suspendat din funcție pe Teodor Atanasiu. Excepția a fost respinsă de instanță.
Soluția NUPAvocații lui Atanasiu au in

Proiectele de legi privind siguranța națională nu au putut fi aprobate, ieri, de Guvern, purtătorul de cuvânt al Executivului, Oana Marines- Cjcfe, explicând situația prin faptul că Ministerul Justiției nu a transmis în timp util observațiile sale privind aceste texte și prin lipsa timpului necesar pentru ca amendamentele să fie analizate și preluate de echipa de experți care a redactat pachetul legislativ în domeniu. 

vocat existența soluției neîn- ceperii urmării penale, dată de procurorii Secției Parche telor Militare.Totodată, avocații au mai precizat în fața instanței că dacă decretul prezidențial nu va fi suspendat, s-ar putea a- junge la situația în care, prin numirea unui interimar și rămânerea definitivă a soluției de neînceperii a urmării penale - după expirarea termenului legal de atacare a acestei rezoluții - să fie doi miniștri ai Apărării.în 6 octombrie, procurorii Secției Parchetelor Militare au dispus „neînceperea urmăririi penale față de Teodor A-

„în urma dezbaterilor din ședința de astăzi (miercuri n.r.), s-a constatat că Ministerul Justiției a trimis observațiile sale aseară târziu, pe fax, și nu a existat o întâlnire directă între reprezentanții ministerului și echipa care se ocupă de redactarea acestor texte. în cadrul unei astfel de întâlniri trebuie să existe o comunicare directă și mai ales o armonizare a punctelor de vedere”, a spus Oana Marinescu. 

tanasiu și față de ofițerii Direcției Generale de Informații a Armatei și Direcția de Informații Militare, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice și abuz în serviciu contra intereselor pep-,., soanelor, în dosarul constitui în urma plângerilor formulate de consilierul prezidențial A- driana Săftoiu, precum și de deputatul Eugen Bejinariu”.La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Băsescu a declarat că așteaptă expirarea termenului legal de atac pentru a revoca decretul de suspendare din funcție a lui Atanasiu.
Dovada că 
dețin bomba

Paris (MF) - Experții occidentali apreciază că statul nord-coreean încă nu a dovedit că deține o armă nucleară, în pofida testului efectuat la 9 octombrie, ceea ce ar explica o nouă încercare. Phenianul ar putea efectua un al doilea test cât mai curând „doa- rece primul a eșuat”, a precizat Joseph Bermudez, analist la săptămânalul specializat britanic Jane's Defence Weekly. „Comunitatea științifică nord-coreeană va dori probabil” efectuarea unui nou test, a asigurat acesta. „Dacă urmăriți modul în care au procedat pakistanezii în 1998, prima explozie nu a reușit, prin urmare au efectuat o nouă serie de teste pentru a valida” dispozitivul nuclear, a adăugat expertul britanic.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu și-a exprimat nemulțumirea față de această situație și mai ales pentru că, din cauza acestui motiv, Guvernul este obligat să recurgă la o nouă amânare a momentului adoptării legilor și a solicitat ca textele să fie finalizate în perioada imediat următoare, astfel încât documentele să poată intra pe ordinea de zi a ședinței Guvernului ce va avea loc săptămâna. viitoare.

Cum se îndrăgostește 
un om politic
Miron Beteg_______________________________________
mkronbctegtyi hoo.comO vorbă veche și inutilă îndeamnă să nu lingi acolo unde ai scuipat. Norocul nostru stă în înțelepciunea populară - câtă vreme nu avem, cum spunea oarecine, destule piețe în care să filosofăm - iar ghinionul rezidă în șmecheria că orice sentință e anulată, cu eficiență mioritică, de o contrasentință. în spațiul românesc, nimic nu pare definitiv. Nimic nu e așezat o dată pentru totdeauna. La nivel moral, cel puțin, românul pictează „Coborârea de pe cruce" nu cu pensula, ci cu bidineaua, și încearcă să filigraneze preceptele etice cu picamărul ori cu sapa pe foi de ceapă și șorici de porc.

AIn această incertitudine „constructivă", cel mai ușor de prizat e lipsa de caracter. Lipsa de caracter a început să se vândă la noi, din '45 secolul trecut încoace, la doză învelită în folie de aluminiu, precum drogurile nu foarte scumpe. Doar bon sunt consecvenți, se mai spune. E cea mai ieftină scuză pentru lipsa de respect înaintea unei judecăți morale pe care chiar tu ai aruncat-o pe piață. Cel mai lesne mod de a-ți camufla absența reperelor. Poți spune dimineață un lucru, pe care să-l negi cu nonșalanță după lăsarea serii. Poți acuza violent ceva, ca tot tu, peste un an, să explici că lucrurile erau, de fapt, într-o per

fectă ordine. Când acest „hopa- mitică" moral e vopsit și în culorile interesului național, ale binelui public sau ale necesităților de moment ale țărișoarei, nici măcar deratizarea contra cost nu ne mai poate salva. Evident, această absență e cel mai ușor de observat la clasa politică cu care ne-a blagoslovit „poporul alegător" (îi zic așa după celebrul „popor PSD" al lui Oprescu). Ar fi însă o imensă greșeală să credem că noi, ceștilalți, muritorii de rând, suntem altfel. Nu suntem. Tocmai de aceea și clasa politică e așa cum e. Cu voluptatea permanentă de a-și schimba părerile, opiniile, judecățile. Cu pofta perpetuă de a linge acolo unde a scuipat sau de a scuipa acolo unde a lins.Am citit cu plăcere antologia de cuvinte dulci și descrieri picante avându-i ca subiecți pe Traian Băsescu, Theodor Stolo- 

jan, Valeriu Stoica și Cristian Boureanu. „Lacheu", „tehnocrat scos din baie", „om absorbit de alcool", „politician cu orgolii mărunte, aflat în căutare de popularitate ieftină" sunt doar câteva dintre etichetele pe care și le-au lipit reciproc pe frunte în urmă cu ani. Acum s-au înamorat subit, ca la o petrecere UTC pe șantierul Popești-Leordeni. în- tr-un interviu, Stolojan se plângea că Tăriceanu și Bogdan Ol- teanu, pe vremea când el însuși îi promova în PNL, erau oameni de treabă, nu jigodiile care au ajuns acum. După ce l-a făcut în fel și chip pe Băsescu, Mircea Dinescu, acest moșier al minții, nu boier al minții, îl iubește a- cum cu disperarea unei puștoaice cu coșuri. Și așa mai departe...Oamenii politici români se întorc atât de des și atât de disperați spre cei pe care i-au mânjit cu zoaie cândva, spre cei cărora le-au rostit în față cuvinte 

grele, de parcă toți s-ar supune, fără să știe, îndemnului uneia dintre târfele triste ale lui Mărquez: „Să nu mori fără să vezi cât de minunat e să ți-o tragi din dragoste". Să fie vorba de dragostea de neam și de țară? De dragostea de poporul de rând? De iubirea față de Uniunea Europeană? Cert e că oamenii noștri politici și-o trag mult, des și doar în locuri publi- ce. Dar numai din dragoste.în plus, aceeași curvă pocăită a lui Mărquez mai spune, de parcă ar sta sub frunzele palmierilor la taclale cu Stolojan: „Nu-i nenorocire mai mare decât să mori singur!". Ce nu știe Rosa Cabarcas e că în spațiul românesc, uneori, nici moartea nu pare definitivă. -
Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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ACTUALITATE /3joi, 19 octombrie 2006
• Bilanț. Perioada ianuarie - septembrie 2006 a însemnat pentru inspectorii OPC Hunedoara nu mai puțin de 2248 acțiuni de control. Valoarea totală a amenzilor contravenționale aplicate însumează 555.850 lei, toate acestea au dus la Soluționarea unui număr de 469 sesizări și reclamații primite de la consumatori. (I.J.)
• închidere de proiect. O sesiune deASnchidere a proiectului Clubul Copiilor Informați, cu tema „Un om informat este un om liber", are loc azi, între orele 10.30 - 16.00, la Colegiul Tehnic Agricol „Al. Borza" Geoa- giu. Sesiunea este organizată de Asociația „Sprijiniți Copiii" și ISJ Hunedoara. (S.B.)

Elevii nu vor mai merge la școală kilometri 
întregi pe jos! (Foto: cl>

Microbuze pentru eleviDeva (S.B.) - Programul guvernamental, numit „Microbuze școlare - transport școlar” organizat de Ministerul Educației și Cercetării, completează de fapt o altă măsură, cea de comasare de școli. Comasările de școli au fost făcute și în județul nostru. Ele au afectat rețeaua școlară și, bineînțeles, schemele de încadrare a tuturor școlilor, mai ales în mediul rural. Acest lucru a impus distribuirea de microbuze școlare, mai ales acolo unde elevii din mai multe localități rurale sunt nevoiți, după comasare, să facă naveta. Spre exemplu, în județul Hunedoara, la Buceș vor merge la ** școală elevi din cinci sate. „Județului i-au fost repartizate, în acest scop, un număr de 14 microbuze, urmând, ca în funcție de cerințe, numărul acestora să crească”, a ținut să precizeze insp.șc. Dumitru Rus.
Sala Spor- } turilor dinDeva va găzdui azi, de la ora 16,30, balul bobocilor de la Liceul “Gri- gore Moisil” din Deva. Invitata serii va fi Delia. Se anunță o seară incendiară.

(Foto: CL)

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

cuvw vots7s
întrebarea săptămânii: Va fj mai 
bine pentru români după inte
grarea în Uniunea Europeană?

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

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 20 
octombrie, ora 24.

CUVÂW

Minunea mai tine trei zile
■ Posibilitatea acordă
rii de credite cu bule
tinul expiră la sfârșitul 
săptămânii.

Deva (C.P.) - Pentru obținerea unui împrumut din categoria celor cunoscute sub numele de „credit cu buletinul”, va fi nevoie fie de un avans de 25% din valoarea bunului care urmează să fie achiziționat, fie de garanții reale și/sau personale. Aceasta conform condițiilor impuse de reglementările BNR care intră în vigoare la 22 octombrie. în categoria garanțiilor personale intră polițele de asigurare încheiate fie de debitor, fie de împrumutator. Nu pot gira obținerea unui asemenea împrumut persoanele care au deja un credit de o valoare mare în deru-

lare. în cadrul unei familii, membrii care sunt garanți nu vor mai fi luați în calculul venitului total net al acesteia.
Prețul mic va câștigaPotrivit normei BNR, rata lunară plătită pentru un credit nu poate depăși 30% din venitul net al solicitantului în cazul unui împrumut pentru consum și 35% în cazul unui credit imobiliar. Venitul net va fi stabilit după scăderea cheltuielilor de întreținere. în cazul în care o persoană are mai multe credite în derulare, angajamentele totale de plată lunare nu trebuie să depășească 40% din veniturile nete. în aceste condiții, magazinele care vindeau produse, electrocasnice în special, doar pe bază de buletin și fără giranți, vor înceta acest gen de creditare.

PSD Hunedoara pus la plată
■ Organizația trebuie 
să achite serviciile de 
care a beneficiat în 
campania electorală.

Deva (M.S.) - Organizația județeană Hunedoara a PSD a pierdut procesul intentat de o firmă de publicitate din Deva care a solicitat plata preș-., tațiilor efectuate în campania electorală la alegerile locale din anul 2004. Valoarea acestora se ridică la 130 milioane lei vechi, fără penalități. „Am câștigat acest proces. Vom cere executarea silită a PSD Hunedoara pentru recuperarea datoriilor, inclusiv a penalităților de întârziere și

a cheltuielilor de judecată”, a afirmat directorul firmei Goldblum&Stern, Andrei Nis- tor.în replică, președintele PSD Hunedoara, Victor Vaida, a menționat că așteaptă o comunicare oficială din partea Judecătoriei Deva. „Eu nu eram președinte al PSD Hune- •doara, la alegerile locale din 2004. Nu am găsit documente convingătoare că acești bani se cuvin firmei în cauză. Când o să primim comunicarea oficială de la Judecătoria Deva, vom putea lua o decizie: facem recurs sau ne conformăm hotărârii instanței, care este suverană”, a spus liderul PSD Hunedoara.

Majoritatea produselor vândute prin „credite cu buletinul" erau 
electrocasnicele (Foto: cl)„Persoanele care au dorit să-și cumpere produse în condițiile acestea au făcut deja acest lucru. Pe viitor, nu cred că va scădea volumul vânzărilor, pe ansamblu. Vor câștiga cei care vor ști să ofere prețurile cele mai bune. Oricum normele Băncii Naționale

a României nu sunt rele pentru că există numeroase cazuri când oamenii și-au supraestimat bugetul familiei și au contractat datorii foarte mari. Sunt măsuri care vin să prptejeze și vânzătorii și cumpărătorii”, a declarat reprezentantul unei firme de profil.
Culmea furturilor de sezon
■ Un tânăr a furat 
caloriferele din 
apartamentul vecinu
lui său și le-a vândut.

Vulcan (M.S.) - Un tânăr de 19 ani, din Vulcan, este cercetat de poliție după ce a furat caloriferele de fontă din apartamentul vecinului său, obiectele fiind vândute apoi la un centru de colectare a fierului vechi. Tânărul învinuit de furtul caloriferelor se cunoștea de mai mulți ani cu vecinul său. Profitând de faptul că acesta nu era acasă, învi

nuitul s-a folosit de chei potrivite și a intrat în apartamentul păgubitului. De aici a luat patru calorifere pe care le-a transportat la un centru de colectare a fierului vechi din orașul Vulcan. „Pus în fața probelor, făptuitorul și-a recunoscut vina, pe care a pus-o pe seama nevoii de a face rost rapid de bani”, a declarat ieri purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. Polițiștii i-au întocmit tânărului dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.
Bal de bal la Colegiul Național Traian
■ A început sezonul 
balurilor, iar bobocii în
cearcă să redefinească , 
vechile obiceiuri.

Deva (M.Ș.) - Colegiul Național Traian a avut balul bobocilor, ieri, la Sala Sporturilor din Deva. Privind atâția tineri frumoși, nu ne puteam gândi decât la cum a fost și pe vremea noastră. Dar obiceiurile se pare că se păstrează. Nu au lipsit concursul de Miss și Mister și deja celebrele probe ca: pro- ba-surpriză, proba de cultură generală și cea opțională. Dansul și prezentările de modă au dat o culoare aparte atmosferei. Miss Colegiul Tra

ci probă pentru fiecare (Foto: cl)ian, 2006, este Boda Alina, iar Mister, Mîrza Laurențiu. Locul II a fost ocupat de Frenț Gianina și Popa Răz- van, iar locul III aparține lui Drumar Alin și Adrianei Anghel.Popularitatea a fost desemnată prin Borca Alexandru și

Purcar Georgiana. Felicitări!Trupa Torpedo, din Deva, pe care am întâlnit-o și la Caravana Fresh Star, a susținut un recital de zile mari, iar cei de la M&G i-au făcut pe toți să strige „Hey”, conform titlului noului album.

Miss și Mister 2006 (Foto: cl)Deci, distracție la maxim la Traian!
Vezi alte fotografii pe
www.huon.ro

WWW.

Balul bobocilor la 
"Transilvania"

Deva (S.B.) - Balul bobocilor de la Colegiul Tehnic „Transilvania” din Deva va avea loc mâine, la Casa de Cultură “Drăgan Muntean” din orașul reședință de județ, la ora 18.00, sub genericul „Bobocii în Europa”. Una dintre noutățile manifestării este faptul că, opt elevi din clasa a IX-a vor prezenta specificul a opt țări europene. Organizatorii balului au fost elevii din clasele primare și gimnaziale ale colegiului, coordonați de cadrele didactice. Boboceii clasei a Il-a vor prezenta, în cadrul programului balului din acest an, dansuri. Aceasta este a doua noutate pregătită în cadrul programului artistic al balului. Intrarea se va face pe bază de invitații.

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

Redactor-șef
Adrian Sălăgean

liber” trebuie să rămână un camarad,Credem cu adevărat că ziarul „Cuvântul

http://www.huon.ro
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1745 - A încetat ta viață scriitorul și publicistul irlandez 
Jonathan Swift („Călătoriile Iul Gulliver")

I 1765 - Delegații a nouă colonii au adoptat, la New York. 
„Declarația Drepturilor șl Libertăți
lor?_______________________________
1869 - Deschiderea ofidală a traci
cului pe prime late de cale ferată 
ta România, pe distanța București

1897 - M murit George Mortimer 
Mm 0MbL industriaș american, creata. tagma* cu 
Ben Field, al primelor vagoane de dormit (n. 1831). 
1899 - 5-a născut scriitorul guatemalez Miguel Angel 
Asturias, laureat al Premiului Naltei pentru Literatura pe 
anul 1967 (m. 19WL________________
19S1 - A încetat din viață scritaul Sb Mlhăescu (n. 1894).

6°minim iot 16°maxim
Prognoza pentru astăziCer partial senin. Maxima va fi de 16°C, iar minima de 6°C.
Prognoza pentru două zileVineri. Cer senin. Soare. Maxima va fi de 19°C,' iar minima de 6°C.
Sâmbătă. Cer mai mult senin. Maxima va fi de 19°C, iar minima de 8°C.

Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Prooroc loil; Sf. Mc. (Jar; Cuv. loan de la Rila (Bul
garia).

Calendar Romano<atolic_______________________
Ss. Paul al Crucii, pr.; loan de Brebeuf, pr. și îns., m.

Calendar Greco-Catolic__________________________
S. loil, pf.; S Var, m.

. Uțf
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O

Berbec • A» r
Astăzi pot avea loc schimbări impcMarth, nanii ales gp 0M 
profesional și fa afaceri. BnlJI șanse să vă consolidați relațiile 
de prietenie.

Taur

Aveți posibilitatea să puneți fa practică proiecte mai vechi, 
mai ales In domeniul afacerilor. Sunt șanse să vă W «’ 
pe plan social.

Gemen!
Reușiți să faceți fa casă schimbările pe care VI le-ați prr* 
pus. țineți cont și de părerile familiei! Vă recomandăm sa 

nu vă certați din cauza banilor.

Rac

Fecioară

Balanță
Dimineața sunteți agitat șl vă strâdulțl să terminați la timp 
o luccare importantă. Bevemți autoritar șl aveți Mrilln|i M 
a critica pe toată lumea.

Scorpion

Săgeților
Sunteți hotărât să vă ocupați de problemele familiale pe 

care le-ați tot amânat. Pentru aceasta, trebuie să alergați 
și să *

Energie electrică__________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi tntaruptă Intre 
orele:
8MS-14.00 in municipiul Hunedoara, Str. M. Viteazul (zona 
Complexului Comercial Dunărea);
in localitățile Vălari, Goleș, Mlâdin. Dâbâca, Hășdău (zona 
Hunedoara) șl Nisipoasa (zona Hațeg).
9.00-16.00 in orașul Simeda, Str. Gheorghe Dqa și Șoseaua 
Națională (parțial).

Gazjnețan____________________________ ________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă________ ____ ________
Astăzi, furnizarea apei potaBUe va fi întreruptă ta Deva, 
între orele: .
8.00 - 12.00 pe Str. D. Nega (bl.4), Aleea Magnoliei (0e 
la Bachus), pe I. Manta (până la Catedrala ortodoxă), Str. 
1 Decembrie (de la Intersecție până la Parc).

Mâncare senegaleză
Ingrediente: o cană de orez, piept de pui, două cepe mari, o lămâie, muștar, un ardei iute roșu, sare, piper.
Mod de preparare: Se pune ulei de măsline la încins, se adaugă orezul și se lasă câteva secunde după care se adaugă două căni de apă. Separat se taie în cubulețe pieptul de pui. Se încinge ulei de măsline la foc puternic și se rumenește puiul până când se colorează puțin carnea. Separat se taie ceapa în peștișori și se amestecă cu 3- 4 linguri de muștar (sau mai mult dacă e necesar) și cu sucul de la o lămâie. Sosul rezultat se amestecă cu pieptul de pui și cu orezul și se lasă totul să se gătească la foc mic. Se servește caldă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Nu vă mHa|l capul de treburi. Nu laeefl griji; aveți destulă 
energie pentru a le rezolva pe leala. Vă recomantfăm să 
evitați speculațiile financiare.

iți cheltuieli Irngettawte.

Aveți tendința să riscați cam mult. Vă sfătuim & fiți Ro
dent și să nu forțați norocul. Este o zi favorabilă 
în interes de familie.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 EON Al CÂȘTIGAT!
r;
I
I
I
i

în perioada 3-26 octombrie, Cuvântul liber vrea si 
continui sâ-l demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu 
cuvintele. Dezleagâ corect Integram* apârutâ hi 
fiecare ediție a ziarului șl trimite alâturi de talonul 
completat, pe adresa redacției.' Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau ia OP1. CP 3, Deva, sau depune-o 
In cutifle spcdde QMârml Bber, pini ti 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc în 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, Tn prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA IȚI DAM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șertan.
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media ți nici rudele acestora de gradele I șl II.

TVRjK
7M0 Jurnalul TVR. Sport ’ 

Meteo
8M0 Mari Români. Nada 

Comăned
840 Mari Români. Al. I.Cuza 
9:20 Integrame despre

integrare (2 episoade) ! 
930 Desene animate * 

1035 Supertrupa (r) 
11:05 Cultura libre (r) 
11:50 Integrame despre inie- J

grare (2 episoade) 
12:00 Misterele din Sankt «

S Petersburg (r) (ep. 77, ‘
dramă, Rusia/SUA 
2006). Cu: Nikita Pan- ș
filov, Andrei Kuzicev, ,
Alexandr Ustiugov ‘

13:00 Corry și restul lumii <
0(ep. 60, comedie, SUA

2003). Cu: Ben Sav- }
age, Rider Strong 

1330 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
15:00 Teleshopping 
1530 Akzente. Emisiune 1h <

limba germană ,
17:00 Misterele din Sankt ’

0 Petersburg (ep. 78) <
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport *

20:15 Telednemateca; 
<4 B Complot de familie ,

(suspans, SUA 1976). 
Cu: Karen Black, Bruce 
Dem, Barbara Hanis. ' 
R.: Alfred Hitchcock 

2220 Eurovision vine In
România 

2245 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

23M5 Prim plan 
2345 Mari Români. Al. I.

Cuza (r) 
0:25 Mari Români. Nada i

Comăned (r) ,
1:10 Mean Creek (dramă, 
0SUA 2004). Cu: Rory ’

Culkin, Ryan Kelley, 
Scott Mechlowicz, 
Trevor Morgan. R.: 
Jacob Aaron Estes

245 Jurnalul TVR (r) Sport 1 
Meteo

350 Zeil tineri (film, r) 
5:45 Lumea dtește (r) 
630 Oglinda retrovizoare <

(reluare) !

Nume....
Prenume 
Adresa

&
Vlnltor
Puneți suflet în toi ce faceți. Sunteți inspirat și puteți *1

| Localitatea ..

I Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □

I

doctore?
Te uiți și

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, i) 
10:15 Pentru patrie

(partea a ll-a) (r) 
12:15 Vacanța Mare (r) 
13:00 Știri ProTv.

Te uiți tic 
14XX) Chemare s . Id 
v Q(aventuri/comede,

SUA 1995). Cu: Wil 
Homeff, Helen Shaver, 
John McGinley. R.: 
John Gray 

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

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

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

1745 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTV. Sport

Vremea

2030 Chipd fnmos al 
v Ei răzbunării (dramă,

SUA 1996). Cu: Yas
mine Bleeth, James 
Allder, Richard 
Beymer, Ricky Pauli 
Goldin, Chandra West 

22:15 La Bloc (s) 
23X» Știrile ProTv. Sport. 
2345 Miss Playboy Râmanla

2006
24:00 CSI: Miami (s). Cu: 

0David Caruso, Emily
Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandl 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo 

1:00 Fanta 
1:55 Omul a

cartea (r) 
2S0 Știrile ProTv 
3:00 CSI: Miami (r) 
<00 Apropo TV (r) 
SaOO Parte de cwte (r) 
6S0 Stilul Oana Cudno (r)

ANTENA 1
6KDfagure presei 
7:00 Matinal: DMneafa 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9XM fa gura presei (r) 
> 10S0 Concurs interactiv 
i 11 K)0 Anastasia (s). Cu: Ele- 
J Bna Korikova, Petr 

Krasilov 
f 12:00 Secretul Măriei (s)
* 13:00 Observator cu Simona

Gherghe 
’ 1345 Fast Food (s, r) 
; 14:15 Ziua judecății (r) 

(divertisment) 
116:00 Observator 
‘ 1645 9595, te învață ce să 

i W 
118:00 Vocea inimii (serial, 
! El dramă, România,■

I 
4 • ( 
J- i

j 
( 

hw»’ 

f
* 
i 
i 
i 
i

i
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I
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Spuneți plin de energie și capabil de efattiri intense. Ave$ 
grijă să nu vă suprasolicitați, ca să na aveți probleme cu 
sănătatea!

lină.

.f -

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

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6M0 Celebritate (r) 7M0 Rebel- 
de (r) 8:00 Suflete rănite (r) 
9:00 De 3x femeie (r) 10:00 
Ciocolată cu piper (s) 11:00 
Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Minciuna (s) 14:00 
Jurământul (s) 5:15 Rețeta de 
acasă 1530 Suflete rănite (s) 
16:30 Poveștiri adevărate 
1730 De 3x femeie 18:30 
Rebelde (s) 19:30 SOS, viața 
mea! (s) 2030 Iubire ca în 
filme (s) 2130 Daria, iubirea 
mea (s) 22:30 Tărâmul pasiu-

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Della Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Maria Dinulescu, 
Andreea Măcelaru 
Șofron

> Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

SpattaOK (partea I) 
itl(dramă istorică, SUA, 

2004). Cu: Goran Vis- 
njic, Alan Bates, Angus 
Macfayden, Rhona 
Mitra, Ian McNeice, 
Ben Cross. R.: Robert 
Domhelm

&30 Fast Food (serial 
El comedie, România, 

, 2006). Cu: Alina 
Crișan, Sorana 
Mohamad, Beatrice 

‘ ' Peter, Alin Roșu, Adri
an Nartea 

13100 Ofasemtor cu Letiția 
Zaharia. Sport 

l”! Extragerea Joker și 
Loto 5/40 

24&0 Huff (serial, dramă, 
El jȘUA 2001). Cu: Hank 

Azaria, Paget Brew
ster, Blythe Danner 

1X10 tnfanțpiări hazlii (s) 
IfK) Concurs interactiv 
£00 Observator (r) 

knastasia(r)

7M0 MC... de ce? (r) 730 
Mary-Kate și Ashley în acțiune 
(s, SUA 2001) 8:00 Lecția 
de.., istorie. Povești de la Pa
lat (doc., r) 9M0 Micuța Zorro 
(r) 10M0Tonomatul DP21130 
Caracatița (s) 1225 Cum să nu 
ne îmbrăcăm (r) 13M0 Lumea 
de aproape (r) 1330 Teleshop
ping 14M0 ABC... de ce? 1430 
Cutia fantastică (s) 15:00 îm
preună în Europa! Emisiune în 
limba maghiară 16M0 Jurnalul 
TVR (r) 16:30 Campionatul 
Mondial de Gimnastică (s) 
19:55 Câțiva pași spre un ' nii (s) 23:30 Bărbatul visurilor 
management mai bun (doc.) 
2030 CM de Gimnastică 
22:15 Știri 2230 Topaz (thri
ller, SUA 1969) 0-40 Marcă în
registrată 1:10 Jurnalul Euro
news 125 Tonomatul DP2 (r) 
2:55 Pulp Fiction (film, r)

mele (s) 030 Poveștiri adevă
rate (reluare)

TT 1

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Fiorentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:35 Ed (s) 1035 Sporturi 
trăsnite (r) 11:00 Tele RON 
12:50 Garito 14:30 Dragoste 
și putere (s) 15:00 Fantoma 
din Greville Lodge (familie/ 
mister, Marea Britanie, 2000). 
Cu: George Cole 1730 Trăsniți

11 MO Arome (comedie, SUA 
2003). 12:55 Tipu' de ia cablu 
(comedie, SUA 1996). 1430 
Cinema, cinema, cinema 
(SUA, 2006) 15M0 înainte de 
apus (romantic, SUA 2004). 
16:20 Școala superioară de 
eroi (aventuri, SUA, 2005). 
18:00 Sahara (acțiune, SUA, 
2005). 2ft00 Enwtescu venus 
Eminem (România, 2005). 
21:25 Gooll (acțiune, SUA 
2005). 23:20 Război in deșert 
(Ep. 1, acțiune, SUA 2005). 
0:05 Huff (Ep. 14, comedie, 
SUA 2005).
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> 11:00 Teleshopping 11:30 
‘ Căsătoriți pe viață (serial, 
< SUA 2001) 12:00 Quizzit 
) 13:00 Jara Iu' Papură Vouă 
] 13:20 Look who is winning
i 14:30 Miezul problemei (r) ’ în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
I 16:00 Naționala de bere 17:00 
j Bărbatul din vis (s) 18:00

Baronii (r) 1830 Știri Național 
TV 1945 Jara Iu' Papură Vo-

Ș uă (divertisment 2004) 20:00 
Film artistic 22:00 Baronii

. 2230 Miezul problemei 
; 24:00 Știri Național TV 0:30 
i Perla coroanei (ep. 14-15,

Anglia, 1984)

1145 Verdict: Crimă! (r) 1345 
Krypto, câinele erou (s) 14:15 
Liga juniorilor (s) 1445 Cine
ma 15:00 Joan din Arcadia (r) 
16:15 Bună dimineața, Mia
mi! (r) 1645 Petrecere cu... 
cântec 19KX) Terapie intensivă 
(s) 20KX) Cinema 2020 Dispă
ruți fără urmă (s) 2130 Noi 
toți (ep. 1) 22:00 Aventura 
de vineri seara (thriller, Cana
da/ SUA 2000) 0:15 Verdict: 
Crimă! (s) 1:15 Ecoul iubirii talk-show cu Radu Moraru (r) 
(acțiune, Canada, 2001) 3KX) 4:15 Am fost șaisprezece 
Veidict: Crimă I (r) (r)(dramă, România, 1980)

19:00 Sporturi trăsnite 1930 
Camera de râs 20:00 Alege fil
mul! 22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
22:30 Focus Plus. Prezintă:' 
Cristina Jopescu 2330 Poliția 
în acțiune (r) 030 Focus (r) 
130 Sunset Beach (s)

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:15 Fabrica 12M0 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 1650 Mar
fa 17M0 Realitatea de la 17.00 
17:10 Tu fad Realitatea! 1745 
Editorii Realității 18M0 Reali
tatea de la 18:00 1850 Rea
litatea zilei 21 MO Realitatea de 
la 21:00 2150 Prima ediție 
22M5 Cap și pajură. Cu C. T. 
Popescu și Emil Hurezeanu 
24M0 Realitatea de la 24M0

i
1
i 
i
i

10:00 Euromaxx (r) 1030 
Euroblitz (r) (documentar) 
11:00 Ne privește. Talk-show 
pe teme sociale. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 13M5 Mar; 
forțat 14:35 Lumea cărților 
15:35 Euroblitz: Jumal euro
pean (r) 16M0 Nașul (r) 18:00 
6! Vine presa! 2OXJ0 Am fost 
șaisprezece (dramă, România, 
1980) 22M0 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 24:00 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 6! 
Vine presa! (r) Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 2:15 Nașul.

7:00 Curse asurzitoare 8:00 
Regii construcțiilor 9M0 Pa^' 
pierii americani 10M0 Sup^*' 
structuri 11 MO Confruntări și 
fiare vechi 12M0 Manevre pe 
scară mare 13M0 Pompierii 
americani 14M0 Față în față 
cu pericolul 15M0 Teste 16M0 
Curse 17M0 Automobile ame
ricane recondiționate 18M0 
Motociclete americane 19M0 
Vânătorii de mituri 20M0 
Manevre pe scară mare 21 MO 
Cele mai ciudate povești cu 
OZN-uri din lume 22M0 Do
sarele FBI 23M0 Mașini pe 
alese 24M0 Masacrul de la 
Madrid
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|E.I.| - BdiSoImI oferă ^ailgllltatea de a obține n«-
"SQu'flrisS te mal deplasezi la banca. Slte-ul oferă Infor-

I metil legate de completarea documentației pentru cre- 
■1 dKo de nevoi personale, auto și imobiliare.

xi

Amplasarea aparatelor radar în data de 19.10.2006: 
- DN 7: Zam - Ilia - limita jud. Arad;
$ DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat; 
■■ Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mlhai Eminescu.

................ ......................

Cmnlllul Județean Hunedoara:
Dorin Mran, vicepreședinte 09.0Q-12,00

r ■■■ S’ •'
mrînratal de Jandarmi Județean:
Uonul ion Bogdan, adjunct al inspectorului-șef

14.00-1-6.00

IPJ Hunedoara:____________ n________________ ;____
"Comisar de politic Marcel labatle, adjunct al iilalal iPa

10 00 - 12.00

Primării Municipiului Deva: g________ __
loan Intfconl, nicepiimar 08.00-10.00

BMmlrla Municipiului Hunedoara:_________________
Simian Jlllan, viceprimar începând cu ora 09.00

Orfanii
■ Trei case de tip fa
milial vor adăposti 30 
de copii din Centrul de 
Plasament Orăștie.
Iha Jurcone__________________
lna.Jurconetlnformniedla.ro

Orăștie - Retrocedarea clădirii care adăpostește 40 de copii în Centrul de Plasament Orăștie ar putea lăsa orfanii în stradă. în sprijinul lor vine Direcția pentru Protecția Copilului Hunedoara care va realiza pentru ei trei case de tip familial. Casele familiale se construiesc în curtea Centrului de zi Orăștie, str. Dobro- geanu Gherea, teren pus la dispoziție de către DGASPC

Primărie Municipiului Orăstie:__________________'
loalf- ir primai 10.00-11.00

' ■

1 eyro_____________________________ 3,5218 lei
1 dolar american_________________________2,8083 lei
1 gram aur 53,7474 lei

Legi împotriva bolnavilor?
■ Sindicatele cer anu
larea ordinului privind 
asimilarea unor spe
cialități medicale.
Ina Jurcone________________
lna.Jurcontftlnformmedla.roDeva - Ordinul ministrului Sănătății prin care au fost a- similate mai multe specialități medicale se cere anulat prin- tr-un memoriu întocmit de Federația Sindicatelor Medica-; Sanitare și Farmaceutice „Hi-' pocrat”. Federația va sprijini demersul medicilor din opt specialități medicale afectate de Ordin, între care se nu< mără neurologia pediatrică,

sunt lăsați pe stradă?

Cornul Todea descrie cum vor arăta casele de tip familialHD și aparținând CJ Hunedoara. Prin acest proiect mai sunt modernizate corpul administrativ (bucătărie, spălătorie, sala de mese) și lucrările 
ordopedla pediatrică, medicina sportivă, epidemiologia, igiena, oncologia, precum și expertiza medicală a capacității de muncă și genetică. Ei cer președintelui statului, premierului șl comisiilor parlamentare pentru abuzuri anularea Ordinului 1044 din 25 august 2006, publicat în „Monitorul Oficial” la 1 septembrie. „Este o bulversare de la normalitate. Spre exemplu, oncologii erau înscriși intr-un program național pe care-1 respectau cu strictețe. Nu poți să lași pe mâna unui alt medic, fără această specialitate, să prescrie medicamente unui pacient cu un caz dificil cum este cancerul. Sunt pro- 

exterioare (alei, platforme) ale Centrului de zi. „Casele de tip familial servesc drept locuință și serviciu de îngrijire și protecție individualizată într-un

Dr. Remus Angelescufiluri atât de diferite, că nu poți generaliza pe toate secțiile. Nu se compară un neurolog pediatric cu un specialist care operează adulții. Punerea în aplicare a unui astfel de 

mediu familial, adaptat nevoilor copilului, pentru cei 30 de copii separați de familiile lor. O casă de tip familial cuprinde patru dormitoare, cameră de zi, oficiu pentru pregătirea micului dejun, cameră pentru servit masa, grupuri sanitare copii, grup sanitar și vestiar personal, spații de depozitare”, declară Cornel Todea, șeful centrului. Capacitatea casei familiale va fi de 10 copii. Casele de tip familial se află în acest moment în construcție, urmând a fi finalizate și dotate cu mobilier corespunzător și aparatură electro- casnică până în primăvara 2007. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 1.919.000 lei.

ordin va pune în pericol nu numai calitatea actului medical, ci și sănătatea populației”, declară dr. Remus Angelescu, liderul Sindicatului medicilor Hunedoara.

Soluția jocurilor din numărul precedent

' «mm
' Reguli: Începători

în fiecare (5 1 2 4 6 7 9
„ bloc șunt 
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Eu cred că sunt destul de pregătit pentru a face față acestor facturi chiar dacă vor fi mult mai mari. Voi face economii la toate, chiar și la căldură!.,,, 
Viorel Iorga,
Deva

Va fi foarte greu pentru că avem pensii foarte mici. Gazul a ajuns la 10.000 de lei și cred că facturile vor veni foarte mari. Vom vedea cum ne vom descurca! 
Gliceria Popa,
Deva

Nu pot să spun că mă tem de facturile pe care va trebui să le plătesc la iarnă pentru căldură. Ne încadrăm la ajutoare și sper că ne vom descurca!...
Magda Badea, 
Deva

E foarte posibil să ne fie destul de greu cu plata facturilor la căldură. Guvernul ar putea să-i ajute pe mai mulți, mai ales pe cei cu copii mici!...
Dorin Faur, 
Deva

Sunt mai mult ca sigură că vor veni niște facturi uriașe, dar m-am obișnuit! în fiecare iarnă se întâmplă la fel. Cred, totuși, că vom face față acestora!...
Emilia Csibi,
Deva

ncepători

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

Avansați

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

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

CUVW 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.

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!
;......................................................................
l Talon pentru concurs -19 octombrie 2006

Nume__________________________Prenume_________________ !
I Adresă___________________________________________________  !

Telefon________________________ Sunteți abonat?__________  :
întrebarea zilei: Vă deranjează persoanele care cerșesc în ; 

; locurile publice? DA □ NU □
L

JURNAL cuvw
rnwruK

lna.Jurconetlnformniedla.ro
lna.Jurcontftlnformmedla.ro
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„Am fost și cai la grapă!"• Beția la volan. Radu L, de 24 de ani, din Hunedoara, a fost depistat de polițiștii Biroului Poliției Rutiere Hunedoara conducând, pe raza municipiului Hunedoara, un autoturism marca Dacia, având o concentrație alcoolică, în aerul expirat, de 0,55 mg/l. (I.H.)
Coșuri de gunoi stradale 
din metal și marmură

Deva (I.H.) - în zona centrală a municipiului Deva, pentru a facilita menținerea curățeniei pe trotuare și zone verzi, au fost amplasate de primărie câteva coșuri de gunoi, confecționate din metal și marmură, acestea având și un semnificativ aport estetic în peisajul citadin al zonei, alături de mobilierul stradal. „Sunt deosebite și ar trebui să le folosească toată lumea, însă tot se vor găsi unii care să arunce pe lângă ele. Să vedem cât o să țină”, a spus Adrian Cri- vineanu. „E foarte bine că au mai pus coșuri, pentru că erau foarte puține. Ar fi bine ca Poliția Comunitară să dea mai multe amenzi celor care aruncă diferite gunoaie pe unde apucă”, a spus loan Magyari.

loan Magyari Adrian Crivineanu

■ Un fost copil al străzii 
care a locuit în casa fun
dației ProVita susține că 
a fost tratat inuman.
Tiberiu Stroia 
tlheriu.stroia@infominiedia.roDeva - Dumitru Mălinuțu are 26 de ani și este din Botoșani. Provine dintr-o familie dezorganizată și a ajuns la sediul Fundației ProVita din Foit după ce a aflat de la sora sa că aici poate găsi un adăpost. „Am venit împreună cu fratele meu Gheorghe. Am stat șase ani, timp în care am fost folosit la diferite munci. Pot să spun că Petru Micloș mi-a făcut bine dar și rău. Am muncit pe pământurile fermei și la vila pe care acesta a construit-o la Turdaș. Nu ne dădea salariu. Fratele meu îmi povestea că, la un moment dat, l-a folosit pe post de cal punându-1 să tragă grapa pe un teren plin de pir. în plus, când veneau ajutoare umanitare, nea Petre ne dădea nouă numai rebuturile. Iar pentru familia lui oprea restul. Am

Decizii de impunere
Deva (C.P.) - Fiscul va trimite contribuabililor deciziile de impunere anuală. Ele vor fi comunicate astfel: cele cu diferențe de impozit de plată sau de restituit, prin intermediul oficiului poștal de domiciliu, iar cele cu diferențe de impozit de regularizat „zero” pentru veniturile realizate din cedarea folosinței bunurilor, prin afișare pe portalul http://anaf.mfinante.ro. Restituirea diferențelor anuale de impozit se va face prin virament bancar dacă organul fiscal deține informații privind conturile de card de debit în lei ale contribuabililor, a declarat Lucian Heiuș, directorul DGFP Hunedoara, în caz contrar, se va face prin mandat poștal sau în numerar, în funcție de sumă.

In ultimele 24 de ore polițiștii hnnedoreni au aplicat 155 de amenzi șoferilor pentru depășirea vitezei legale. Un permis de conducere a fost suspendat pentru consum de 
alCOOl. (Foto T. Mânu)k ____________________________ „________ .
Vânatul aprobat în Senat

București (M.S.) - Senatorii au aprobat, ieri, Ordonanța privind numărul de exemplare din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică ce pot fi vânate în sezonul 15 septembrie 2006 - 14 mai 2007. Ordonanța prevede că pot fi vânate 500 de exemplare de lup, 500 de pisică sălbatică, 300 de exemplare de urs și 120 de râs. „Trebuie să votăm ordonanța, fiind în întârziere, iar vânătorii nu mai au răbdare. Deja este a doua lună de când nu au putut ieși în teren”, le-a spus senatorul PSD Ilie Sârbu colegilor parlamentari prezenți la ședință. Ordonanța va fi trimisă Camerei Deputaților, care are rolul decizional în acest caz.

Orăștienii ca vandali
Orăștie (I.J.) - Week-end-u- rile sunt o adevărată tragedie pentru autoritățile locale ale municipiului Orăștie. Atunci bunurile comunității locale sunt supuse unor adevărate opere de vandalizare începând cu florile din ghivece, cu băncile, hintele din parc și chiar zonele verzi. Disciplina în oraș nu prea are cine să o asigure, întrucât cei 20 de polițiști comunitari nu fac față solicitărilor care apar. „Dintre cei 20, doar 3-4 pot asigura paza și protecția în oraș. Adică un număr insuficient la cât de mare este orașul. Cea mai mare parte a lor sunt folosiți în instituțiile publice locale. Așteptăm Legea poliției comunitare de prea mult timp. Ea nu trece de parlament din motive de ordin financiar: degeaba dau legea dacă nu dau și banii pentru aplicarea ei”, susține Iosif Blaga, primarul municipiului Orăștie. Autoritățile locale spun că lipsa sectoristului de pe vremuri se face simțită, iar mass-media ar trebui să aibă un rol important în educarea cetățeanului care nu știe să respecte bunurile publice. „Cel puțin 100 mii. lei vechi am fost nevoiți să cheltuim doar pentru repararea pagubelor produse. S-au stricat până și indicatoare rutiere la mai puțin de o săptămână de la amplasarea lor”, adaugă Blaga. 

Iosif Blaga

m-a dat afară. Când aveam mai mare nevoie de acest adăpost el m-a scos în drum”, afirmă Dumitru. La această dată tânărul este căsătorit în satul Foit și locuiește într-o căsuță oferită de Primăria Foit. Aflat la fața locului când Dumitru făcea aceste afirmații, Micloș a susținut că sunt minciuni. Totuși, cu toate insistențele administratorului, tânărul nu a vrut să-și retragă aceste a- fîrmații. „Dumitru e manipulat de primar. Și asta pentru că primarul vrea să mă evacueze de pe acest teren”, susține administratorul ProVita.
Alte acuzațiiPrimarul Octavian Roman aduce și el acuzații administratorului ProVita. „Când s-a înființat această fundație eram consilier. Am sprijinit inițiativa, dar acum când am văzut că scopul inițial este mult denaturat am hotărât împreună cu Consiliul Local să-l evacuăm. Deși are spațiu să cazeze 10 copii, la ora actuală, aici sunt doar trei. Folosește acești copii la muncă și vinde produsele muncii lor. Numai

doar dtq|t«1

CUVÂNTUL 1
LIBER 1

«e înnoiește 2

Profită de acest concurseși abonează-te acum!

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permip această schimbare?

I Nu e nimic ne-am gândit noi la toate!
Toamna aceasta Cuvântul Liber îți pune 

' termopane pentru numai 8,9 lei!
Te întrebi de ce iți oferim aceasta șansa? 

| Pentru ca sti sau cu siguranță vei dori să 
; dcvn unul dintre abonații noștri.
! Un nou concurs iti va răsplăti fidelitatea1

Cum poți participa?
Fâ-ți un abonament la Cuvântul Liber pen- 

I tru minim O LUNA, cu numai 8,9 lei (da,

ai citit bine), sau prelungește-ti actualul 
abonament cu încă cel puțin o luna, până 
în 28 octombrie 2006! Trimite-ne o copie 
după chitanță, la O.P. 1, CP. 3, Deva, 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau vino cu ea chiar la redacție. Toate chi
tanțele vor participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni ;ți aduce 
mai multe șanse de câștig!

Undeje Dgți_abpna?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din î, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poșta:

- sau daca vrei ca organizatorii ■; 
presă să vină chiar ia tme acasă 
numărul de telefon 0/94/21127?
Regulament:
La acest conc-urs nu p' l uutci;..! - 
S.C Inform Media S.R L o • 
tnra de gradele I și I1.
Extragere?ii va avea loc C 
în data de 30 ociombnt
Numele câștigătorului ,a ‘ 
paginile ziarului din data m
Informații supliment < 
0254/21 1275, interio- 
contact: Magdalena Se

S-a investit în dormitorul asistaților social (Foto: cl)nar. Nu mai vorbesc de faptul că el îi dă afară din cămin și eu trebuie să le găsesc locuri unde să stea”, spune primarul. în fața acestor acuzații administratorul ProVita se apără spunând că este normal ca cei care locuiesc aici să muncească. „Eu încerc să-i învăț pe acești copii cum să-și găsească un rost în lume. Vin aici și pleacă atunci când se' simt pregătiți. Am grijă să fie angajați și să-și termine măcar opt clase. Dar există niște reguli pe care trebuie să le respecte”, a declarat Micloș. în 

tratorul ProVita susține că este anormal să vorbești de profituri imense obținute de la patru vaci cu lapte, o miniciu- percărie sau două straturi de căpșuni. „Banii câștigați îi folosesc pentru întreținerea copiilor”, a mai adăugat Micloș.
Părerea „locatarilor”în „tabăra” de la Foit, unde au fost investiți peste 50.000 de euro, locuiesc acum trei tineri. Iulian este din Costești și are 26 de ani. Este aici de opt ani și spune că se simte foarte bine. Cel de-al doilea locatar are 28 de ani și suferă de o boală psihică, iar ce-1 de-al treilea are probleme cu un picior. Toți trei sunt mulțumiți de modul în care sunt tratați aici. Oricum, având în vedere că între Primăria Foit și Fundația ProVita există un proces pe rol, rămâne ca Justiția să decidă dacă aici, la Foit, va mai funcționa acest cămin pentru coDiii străzii.

'h www.hnnn.rn j |

v.Wfc huor. ro 1T
Spune-ti Părerea la forum! V—7
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Elitistii5
■ FC CIP a câștigat clar 
restanța cu Energo 
Craiova, una dintre con
tracandidatele la titlu.

• Speranțe. Antrenorul de la Pandurii Tîrgu Jiu, Eugen Neagoe, a declarat că după ce a văzut cum joacă la acest moment Jiul ^Petroșani, și după ce a câștigat partida de campionat cu „minerii", crede că echipa sa are posibilitatea de a elimina pe cei din Vale și din Cupa României. (V.N.)

ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marlnut@infarmmedia.ro

• Bani. Averea multiplului campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher se ridică la aproximativ 596 de milioane de euro. Calculele arată că în cei 15 ani petrecuți în Marele Circ, timp în care a câștigat șapte titluri de campion mondial, Schumacher a câștigat în medie aproximativ 40 de milioane de euro anual. (MF)
Fotbal împotriva RasismuluiDeva (C.M.) - Preșcolari de la patru grădinițe și elevi din clasele 1 -12 de la opt școli din județ participă, în perioada 17-30 octombrie, la campania Fotbal împotriva Rasismului în Europa, derulată la inițiativa Asociației Sportive „Viitorul” din cadrul Liceului Pedagogic Deva. „CN Decebal participă cu echipe de la clasele de germană. Școala Sf. Maria din cadrul Mănăstirii Franciscane și Școala Teglas Gabor se prezintă cu echipe de la clase de limba maghiară. Grupul Școlar Crișcior din Gurabarza va concura cu o echipă cu jucători romanes, iar Școala Generală din Băita e prima din mediul rural care participă la acțiune. Echipele de la școlile Regina Maria și Andrei Șaguna și de la CT Transilvania și Liceul Pedagogic participă pentru al doilea an conscutiv la această manifestare”, afirma prof. Dan Heredea, de la Liceul Pedagogic. Cele mai interesante partide se anunță a fi cele dintre echipele de părinți, profesori și elevi, programate în 23, 24 și 25 octBffifirîerPe lângă fotbal, azi e programată o expoziție de insigne sportive și una de desene cu tema „anti-rasism”. Vom reveni cu amănunte.

Craiova - Calificarea în turul de elită al UEFA Futsal GUP, între cele mai bune 16 echipe de pe continent, a crescut cota, experiența și încrederea jucătorilor campioanei României, FC CIP Deva și, lucru important, nu li s-a urcat la cap. Cu aceste argumente echipa antrenată de Karoly Gașpari a tranșat mai clar decât o arată scorul (5-3) derby-ul, restantă din etapa a V-a, disputat ieri în deplasare, cu Energocon- structia Craiova, echipă cu care devenii avuseseră probleme de mai multe ori.FC CIP a condus cu 2-0 după primele minute, însă până la pauză gazdele au egalat: 2-2. în repriza secundă, campionii s-au desprins la

4

Jiul vrea punct la Constanța
■ Deși au fost reprimiți 
la lot, Drida și Adrian 
Ilie nu vor face depla
sarea la Constanța.

Petroșani (MF) - Jucătorii echipei Jiul Petroșani, Adrian Drida și Adrian Ilie, nu au fost incluși în lotul pentru meciul din deplasare cu Farul Constanta, programat vineri, la ora 19.30, în etapa a XlI-a a Ligii I. Rechemați în lot de noul antrenor al Jiului, Marin Tudorache, Drida și Ilie sunt în-. Urmă cu pregătirea fizică, după ce
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Sena Valea Mureșului^-s Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a V-a, din 15 octombrie.

a.c.: Streiul Simeria Veche - Casino Ilia 3-0; Zarandul Crișcior 
- Moții Buceș 1-0; Olimpia Ribița - Aurul Certej 5 - 4; 
Ponorul Vața - Victoria Dobra 5-3.
Clasamentul
1. Olimpia Ribița 5 4 1 Q 13 7 13
2. Streiul Simeria V. 5 4 01 13 5 12
3. Zarandul Crișcior 5 3 11 12 4 10
4. Moții Buceș 4 3 0 1 7 2 9
5. Ponorul Vața 5 2 1 2 12 11 7
6. Casino Ilia 4 0 2 1 2 6 2
7. Aurul Certei 5 0 14 7 13 1
8. Victoria Dobra 5 0 05 5 23 0
Programul etapei următoare, din 22 octombrie ax.: Casi-
no lila - Victoria Dobra; AiurutCiertei - Ponorul Vața; Moții
Buceș - Olimpia Ribița; Streiul Simeria Veche - Zarandul
Crișcior.

■

Deva (V.N.) - Doar Consiliul local Petrila și-a exprimat intenția de a-i răsplăti pe recentii câștigători ai medaliilor de aur obținute la Cupa NBC din Ungaria, ceea ce înseamnă o întrecere europeană intercluburi la popice. Membrii Clubului Inter Petrila sunt mirați de indiferenta de care dau dovadă conducerile unor instituții județene și naționale fată de succesele obținute. Federația română de specialitate nu a dat nici un semn de viată, doar DPJ Hunedoara mai trimițând o scrisoare de felicitare pe adresa câștigătorilor.

ie I lună

și-au onorat blazonul

Marian Șotârcă (la minge) a fost golgheterul echipei FC CIP la Craiova 5-2, scor la care au avut și un om în plus, însă au ratat foarte mult, și gazdele au redus din diferență pe final: 5-3. Golurile devenilor au fost marcate de Șotârcă (2), Lupu, Gherman și Al-Ioani. “Energo ne-a chinuit la toate întâlnirile directe cu replici extrem de consistente. Mai mult, ne-au eliminat anul trecut în semifinalele Cupei
A timp de trei săptămâni nu s- au mai pregătit, fiind excluși de fostul tehnician al echipei din Petroșani, Florin Marin. „Drida și Ilie au un program separat de recuperare, dar pentru jocul cu Farul nu vor face parte din lot”, a explicat Tudorache. Marin Tudorache a precizat că Jiul își propune să obțină cel puțin un punct în partida de la Constanta. „Cu cât adunăm mai multe puncte, cu atât mai bine pentru noi, dar cine ne vede ca și condamnați la retrogradare se înșală. Campionatul e lung și se pot întâmpla multe”, a

României și ne-au suflat Su- percupa României în meciul de deschidere al acestui sezon. Acum băieții nu i-au mai tratat de sus, ci au jucat foarte serios și victoria a venit firesc. Diferența de scor putea fi mai clară, chiar 10-11 la trei dacă nu ratam atât de mult. Oricum, până și suporterii lor ne-au felicitat și au recunoscut că suntem cea mai bună

Drida (alb) a fost reprimit în lot dar va fi încă rezervă subliniat tehnicianul. Singurii jucători indisponibili pentru disputa cu Farul sunt Alin Lițu și Ovidiu Panaites- cu, accidentați. Componentii echipei Jiul Petroșani vor ple-

(Foto: T. Mânu) echipă din țară”, comenta antrenorul devean, Karoly Gașpari.în urma acestei a cincea victorii consecutive din tot atâtea meciuri disputate în campionat, FC CIP a urcat pe locul secund în clasamentul Ligii I, la egalitate de puncte (15) cu prima clasată (AS O- dorheiu Secuiesc), deși are un meci mai puțin disputat.

ca spre Constanta miercuri, urmând să rămână o noapte la București, unde vor efectua și un antrenament, joi, pe stadionul echipei de Liga a IlI-a, Juventus.

■ . ■
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• Clasamentul FIFA. Echipa națională a României a urcat două poziții și ocupă locul 23, cu 870 de puncte, în clasamentul FIFA Coca-Cola, dat publicității, ieri, informează site-ul oficial al forului mondial. Primele poziții în această ierarhie sunt ocupate de următoarele reprezentative: f: Brazilia 1560 puncte; 2. Italia 1540; 3. Franța 1483. (MF)
• Carlos criticat. Portarul echipei Steaua, Carlos Alberto Fernandes, a fost considerat de cotidianul AS „trompeta" meciului pe care campioana României l-a pierdut în fața formației Real Madrid. „A încasat patru goluri, dar puteau fl mai multe, ținând cont de ciudatele degajări cu pumnii la care a a- pelat", este caracterizarea făcută de AS. (MF)
kraMȘd (MF) - Rnultete toragljtrate în partidele dispu
tate, marți, în stepa a Hl-a a grupelor bigii Camplonta:

WlWP IWMI (Uy1.-- lOdkgn jF^nțeJ O-a_______
Mt MMl II» MlMM *M, Maloudi *M 

OiMnwft Mymplqua Lyon ■ 1 punct»; 2. Real Madrid 
- • pitetei 3. Umim ■ 9 mp* < 0nanw Kiev - 0 prate

8 J Lisabona (PortuppiW

AM^ilhar '36, Miaanon '90 ———

Manchastar United (An^hr - PC Copenhaga (Dana-

AuîtelMb Schdtei ii, e'3ha« '46, Richardson '83 
rhwawianM J. Manchester Jolted - 9 puncte; 2. Cetoc Glas- 
gotf -I puncte; 3. Jtnfica - S punct; 4. FC Copenhaga > 
1 punct 
frust

Steaua
■ Capello: Românii 
sunt puternici, dar as
tăzi au jucat cu o echi
pă excelentă.București (MF) - Antrenorul Fabio Capello a declarat că Steaua a demonstrat în meciul de marți că este o formație puternică, dar că a întâlnit o echipă Real Madrid excelentă in etapa a IlI-a a grupei E a Ligii Campionilor. „Steaua este o echipă foarte bună, dificilă, care muncește mult, aleargă mult, este periculoasă la loviturile libere, dar cred că astăzi a întâlnit o echipă excelentă. S-a văzut o echipă Real de calitate, care a reușit să-și adune forțele și să-și arate adevărata valoare. Sunt mulțumit de această victorie”, a spus Capello după meciul câștigat, cu scorul de 4-1, în fața formației Steaua București.
Absențe majoreAntrenorul Cosmin Olăroiu a declarat că Steaua ar fl avut

T3KA „ '-^b AwMl londra (Anfltla) 1-0
A Hoi
FC Porto gtortawallrt ■ 3V Hamburg (Germania) 4-1 
Aura .ch ' .‘45*3
(panaltl), Postiga '69 , K
Oasamant 1.13IM Moscow» -S puncte; 2. Arsenal - 6 
puncte; 3. FC Porto - < ouncte; 4. SV Hamburg - Q puncte 
■frufiOL-____ t,. m.____a..7...;.... .  .
OSC UM» (frânte) - XR Atena (Grecia) 3-1
A ffiMB loBall ”64, Gygax '82, Makoun'90+' t Mc '68 
Andariadit Bruxallaa (Belgia) - AC Milan (Italia) 0-1 
A marcift Kaka '58
Oasamant: 1, AC Milan - 7 puncte; 2. OSC Lllle - 5 puncte; 
3. AhterlectaiBnaellai - ^n®;4.^KAțena- 1 punct.

Becali căzut rău
București (MF) - Gigi Becali a afirmat după meciul pierdut de Steaua, cu scorul de 1-4, în fața formației Real Madrid, că li este rușine de declarațiile optimiste pe care le- a făcut înainte de joc, considerând că și rezultatul este rușinos. „Pentru prima dată de când sunt în fotbal, îmi este rușine. Am făcut declarațiile pe care le-am făcut înainte de meci, deoarece am crezut în ceea ce spun. Nu au fost vorbe goale, dar acum îmi pare rău. Oricum, vă promit că nu vor mai exista astfel de declarații optimiste”, a spus Becali. Gigi Becali a menționat că Steaua nu se poate scuza cu faptul că a întâlnit o echipă de top. „Nu contează cu cine a pierdut, putea pierde cu 0-1, 0-2, dar acest scor este rușinos. Poate nu mi-am dat eu seama ce înseamnă această competiție, am crezut în Steaua și nu am învățat din greșeli după meciul cu Olympique Lyon”, a precizat oficialul stelist. Becali consideră că dacă nu evoluează jucătorii cei mai valoroși dintr-o echipă, care să pună probleme din punct de vedere tehnic, atunci adversarii au o misiune ușoară. „Au fost și unele greșeli copilărești, dar nu jucătorii au fost de vină. Eu sper ca la Madrid să jucăm altceva”, a spus Becali.
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Real a „măturat" cu Steaua
■ Site-ul UEFA notează 
că galacticii au jucat 
excelent la București și 
au învins clar Steaua.

București (MF) - Un Real Madrid maiestuos a „măturat” cu Steaua, a scris site-ul UEFA, după meciul Steaua - Real Madrid, scor 1-4, din grupa E a Ligii Campionilor.„Mulțimea zgomotoasă de pe stadionul Sțeaua a avut multe așteptări, dar Real Madrid a luat imediat comanda jocului în fața campionilor României. Chiar și suporterii
Ultima șansă: locul trei în grupă
■ Goian a declarat că 
speră ca Steaua să ob
țină măcar calificarea 
în Cupa UEFA.

București (MF) - Jucătorul Dorin Goian a declarat că speră ca Steaua să lupte pentru locul trei în grupa E a Ligii Campionilor, deoarece primele două locuri simt deja adjudecate de formațiile O- lympique Lyon și Real Madrid.„Ne-am dorit enorm un rezultat bun, cu o astfel de ocazie nu te întâlnești de multe ori în carieră. Dar au fost mai buni ca noi. Sper să ne batem pentru locul trei, pentru că eu cred că echipele de pe primele două locuri deja se știu. Sper să mergem în Cupa UEFA”, a spus fundașul stelist. Goian crede că Steaua a jucat mult mai cura-
Demianenko: Nu este totul 
pierdut

Kiev (MF) - Antrenorul echipei Dinamo Kiev, Anatoli Demianenko, a declarat, după înfrângerea de pe teren propriu cu Olympique Lyon, scor 0-3, în grupa E a Ligii Campionilor, că formația ucraineană rămâne în lupta pentru locul trei, care i-ar asigura prezența în 16-imile Cupei UEFA. „Am vrut să câștigăm, dar nu am putut să ne punem în aplicare planul de joc. Este dificil să le reproșez ceva jucătorilor mei, pentru că Lyon a fost prea puternică. în acest moment este una dintre cele mai bune echipe din Europa. Nu este totul pierdut in lupta pentru calificarea în Cupa UEFA”, a declarat Demianenko.

Seamănă cu brazilienii
București (MF) - Fundașul echipei Real Madrid, Roberto Carlos, a declarat că Steaua este o echipă mai bună decât Dinamo Kiev, subliniind că formația din Ghencea se aseamănă cu grupările braziliene, pentru că joacă fără teamă.„Steaua este o echipă foarte bună, cu viteză, care nu se teme să joace fotbal. Noi avem mai multă experiență. Cred că portarul Carlos este foarte bun și a făcut un meci bun, dar a jucat cu Real Madrid. A fost o partidă de Liga Campionilor, hnnj nu nn antrena-

pusă la punct de Realo altă evoluție în Liga Campionilor, dacă în teren s-ar fi aflat și jucătorii Mirel Rădoi și Victoraș Iacob, ambii indisponibili din cauza unor accidentări.„Este clar că nu toți jucătorii sunt pregătiți pentru acest nivel. Rădoi și Iacob sunt doi jucători importanți, cu ei în teren ar fi fost altceva. Nu avem multe soluții în momentul de față, chiar astăzi a trebuit să jucăm cu jumătate din echipa de bază”, a spus Olăroiu. Tehnicianul formației bucureștene a precizat că Real Madrid din meciul de marți a fost diferită de cea din partida cu Getafe, din campionat.„M-așteptam să întâlnim o echipă Real Madrid agresivă, în Liga Campionilor există altă determinare. Am început cu entuziasm, dar am făcut acea greșeală la primul gol și toate visele noastre s-au năruit. Am întâlnit o echipă superioară, a avut o viteză în plus, și nu am reușit să ținem pasul în toate momentele”, a
Stelei l-au aplaudat pe Robinho”, a scris sursa citată. Sursa citată subliniază că olandezul Ruud van Nistelrooy a marcat golul cu numărul 50 în cupele europene, în timp ce David Beckham s-a aflat la partida cu numărul 100 în Liga Campionilor. „Madrid a jucat cu stil, iar în ultimele două meciuri în Liga Campionilor a marcat nouă goluri. Cu o altă victorie împotriva Stelei peste două săptămâni va obține calificarea în faza optimilor”, a notat site-ul UEFA. Real Madrid a rezolvat in mod clar duelul cu Steaua, 

(Foto: ERA)Nicoliță a pierdut duelul cu reputatul Roberto Carlosjos decât în întâlnirea cu O- lympique Lyon. „Este foarte greu să revii de la 0-1 în minutul 9, pentru că Real rămâne Real. Păcat, am jucat mai curajos decât cu Lyon, dar când te prinde Real nu te iartă”, a spus jucătorul. La rândul său, atacantul Bănel Nicoliță a recunoscut că Real a jucat mai bine. „Este adevă- 
ment. Steaua este o echipă care joacă fotbal, nu are teamă, joacă un fotbal modem. Mi-a plăcut mult. Cred că Steaua este mai bună decât Dinamo Kiev, mi-a plăcut mai mult, seamănă cu echipele braziliene, nu are teamă”, a afirmat Roberto Carlos, după meciul Steaua-Real Madrid, scor 1-4, din grupa E a Ligii Campionilor.întrebat dacă Mirel Rădoi are loc la Real Madrid, Carlos a răspuns: „în mod clar are loc, dar să vedem dacă vine”.

Dică a fost anihilat complet de brazilianul Emerson (Foto: EPA)spus antrenorul. Olăroiu a menționat că regretă faptul că Steaua nu a avut aceeași evoluție ca în repriza secundă. „Numai în momentul în care nu am avut ce să pierdem, am început să jucăm, regretul meu este că nu am făcut acest lucru pe tot parcursul jocului. în repriza a 
iar cu acest triumf și-a netezit drumul spre optimi și respiră înainte de a juca în compania echipei FC Barcelona, în campionatul Spaniei, scrie cotidianul Marca imediat după meciul de la București.„Jucătorii lui Fabio Capello au învins cu scorul de 4-1 și cu acest triumf respiră înainte de meciul cu Barca din liga spaniolă. O înfrângere pe teritoriul lui Dracula ar fi supt sângele multora, mai ales înaintea vizitei vampirului blaugrana, pe Ber- nabeu. Carlos a părut mai 

rat că am primit foarte multe goluri acasă, dar acesta este fotbalul. Se poate spune șl că asta este diferența dintre Est și Vest. Sper să revenim anul viitor în Liga Campio io și să facem mai mult. Este o veste bună că a bătut Lyon la Kiev. Cu Dinamo ne batem pentru locul trei în grupă”, a spus Nicoliță.
Gol dedicatBucurești (MF) - Atacantul Valentin Badea a declarat că dedică golul pe care l-a reușit cu Real Madrid publicului prezent pe stadionul din Bulevardul Ghencea. „Publicul a fost exemplar, dedic golul suporterilor. Acest gol este important doar pentru moralul meu. Este adevărat că am fost fericit și m-am simțit împlinit, totuși cred că golurile din meciul cu Standard Liege au fost cele mai im- 

doua am echilibrat jocul, dar am făcut din nou erori. Saban nu a avut o zi tocmai fericită. Am mizat pe experiența superioară a lui Saban comparativ cu Stancu, dar la acest nivel orice greșeală se plătește. Noi am făcut din nou greșeli și le-am plătit imediat”, a spus antrenorul stelist.

V. Nistelrooy a marcat golul cu 
numărul 50 în Ligădegrabă un jucător de volei decât de fotbal”, scrie Marca.

MulțumitBucurești (MF) - Mijlocașul brazilian Emerson s-a arătat foarte mulțumit de evoluția echipei Real Madrid în meciul cu Steaua, subliniind că formația spaniolă nu a mai jucat așa de bine de mult timp. Chiar am jucat bine, nu mai jucasem așa de bine de mult timp. Am dat dovadă de un mare caracter, iar cu această stare de spirit, la care se adaugă calitatea echipei, putem câștiga orice meci”, a declarat Emer son. Jucătorul braziliană pus problemele întâmpinate de Real Madrid țr-flb. cest debut de sezon ne- seama lipsei de omogeni- ■ tate, cauzată de venirea ' multor jucători noi în; i această vară ■ ■ i> '

I

portante pentru mine, pentru că au ajutat într-adevăr echipa”, a spus Badea. A-tacantul a apreciat că Steaua a făcut un joc mai bun decât cel cu Lyon, pierdut cu scorul de 0-3. „Acum ne dorim să prindem locul trei. Vrem să facem o figură frumoasă în Cupa UEFA. Nu a fost imposibil să revenim pe tabelă, am avut și noi șansa de a marca și mai puteam Înscrie”, a spus jucătorul.
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

AS - Casa Betania

A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason

AS - Morellia

A9- Elite

Vând ap. 2 camere (03)
« urgent, mobila: contorizări, Deva, zona 
Liceului Auto, preț 68.000 ron, negociabil. Tel. 
0743/204069,0720/045687. CD
• urgent, zona I. Maniu, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 97.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent,dec,balcon, contorizări, etaj interme
diar. zona Progresul, preț 110.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Progresul, etaj intermediar, 
amenajări moderne, preț 65.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• h N. Bălcescu, et. 3, dec., 2 balcoane, 
parchet bucătărie modificată, contorizări, preț 
140.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• b-duL Decebal, et. 1, dec., balcon, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, preț 135.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, et 1, balcon, circuit, centrală termică, 
faianță, gresie, preț 92.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona luliu Maniu, semidec., et 4/10, parchet, 
balcon mare, contorizări, neamenajat, preț 
95.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona AL Pescarilor, et. 1, dec,, contorizări, 
balcon, s=56 mp, bale, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• dec., b-dul. N. Bălcescu, etaj intermediar, st 54 
mp, centrală termică termopan, parchet gresie, 
faianță modificări, amenajat recent posibilitate 
și de garaj, preț 130.000 ron neg, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul, bucătărie modificată 
parchet gresie, faianță ușă metalică apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștită preț 98.000 ron, neg, 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona piață parchet, gresie, faianță balcon 
mare închis, centrală termică vedere la stradă 
preț 108.000 ron, neg, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• zona Decebal, vedere la stradă etaj 3, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță bine 
întreținut, preț 130.000 ron, neg, tel 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• dec, etaj 3, zona hotel Deva, fără modificări, 2 
focuri gaz, repartitoare, ocupabil în 24 ore, preț 
128.000 ron, neg, tel.0745/302200,0788/165703. 
(A4)
• dec, suprafață mare, superamenajat zona 
BCR, centrală termică bucătărie modificată 
termopan, parchet nou, gresie și faianță bloc de
4 nivele, preț 145.000 ron, neg, tel 0788/165703, 
232808,0745/302200. (A4)
5 etaj 2, dec, 54 mp: bloc de cărămidă balcon 

mare, centrală termică parchet de stejar, gresie 
și faianță bine întreținut, ocupabil pe loc zona 
Kogălni’ceanu, preț 130.000 ron, neg, tel 
0788/165703,0723/251498. (A4)
• dec, parter, 59 mp, hol central, parchet de 
stejar în camere, hol și bucătărie, zona piață 
preț 120.000 ron, neg, tel 0745/ 
302200,0723/251498,232808. (A4)

etaj 3, dec, 2 balcoane închise cu termopan,
• zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet, mici 
modificări, ocupabil azi, preț 36.000 euro, neg, 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• etaj intermediar, zona Artima, parchet stare 
foarte bună gresie, faianță vedere în 2 părți, 2 
balcoane, bloc de cărămidă ocupabil imediat, 
preț 140.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 68.000 ron, neg, tel 
0745/302200,232808. (A4)
'• ec, 74 mp, zona Lie. Auto, contorizări, parchet 
stare bună bine întreținut, vedere în 2 părți, preț 
36.500 euro, neg, tel. 0788/165703,232808 (A4)
• 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)
• arcuit, centrală termică zona Miorița, preț 
95000 ron. Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări, etaj 3, zona 
Uzo Balcan, preț 72.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• 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)
« etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dea, 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)
• bl drcuft, pe Bălcescu, parchet gresie, faianță 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizat exclus credit, 
preț 98.000 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 piețe, semidec, parchet balcon, 
contorizări, neamenajat etaj 4, izolație italiană 
preț 97500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Banca Transilvania, dec, 2 balcoane, etaj 
4, acoperit cu tablă s-50 mp, neamenajat preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• ama Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
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• 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 Dadă 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)
• in arcuit, bloc de cărămidă, balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 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)

• zona 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 231,800,0740/317313. (A9)Vând ap. 5,6 camere (09)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• iigent. Devă plata imediat Tel. 215212. (Al)Vând ap. 3 camere (05)

• Devă 6 balcoane, 2 băi, 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. 
0745/786578 (A8)Vând case, vile (13)
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• zona Progresul, etaj intermediar, balcon, hol 
central, contorizări, preț 150.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, In zona Dorobanți, dec, 2 balcoane, 
amenajări moderne, centrală termică preț 
165.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• Dorobanți, parter înalt, 2 băi, centrală termică 
boxă balcon închis, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zonă centrală dec., 80 mp, acoperit cu tablă 
termopane, centrală termică preț 185.000 RON, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)
• etaj 1, balcon, centrală termică gresie, 
faianță accept credit ipotecar, zona Astoria, 
preț 95.000 ron neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona împăratul Traian, bloc nou, .etaj 1, dec, 
fără modificări, balcon mare închis, centrală 
termică parchet, faianță boxă bine întreținut, 
preț 62.000 euro, neg, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță termopan, bine întreținut 
ocupabil pe loc, preț 42.000 euro, neg, tel. 
0723/251498 0788/165703. (A4)
• 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)
• zona L Creangă dec, CT, AC, gresie, faianță 2 
bă, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec, CT, gresie, faianță 
parchet laminat balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• semidec, aranjat, gresie, faianță parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mit, neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent, etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Devă preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semidec, contorizări, gresie, faianță CT. 
balcon închis, zona Astoria preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
• zona 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, camere cu parchet contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON neg., tel. 231.800, 
0740/317.313. (A9)

■ casă 2 camere, bed, bucătărie, baie, 
curte și grădhă 1600 mp, fc 20 m, Devă str. 
Horea. TeL 0726/586386. (2/16.10)

• casă In Devă str. Gh. Doja, nr. 11,2 camere, 
i cămară beci, curte, grădină Informații la tel.

0254/212355. (T)
• casă nouă Deva, P+E+M, sc 240 mț), 
Pietroasa, 2 intrări, 5 camere, 2 bă, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. TeL 0722/564004. (Al)
• casă nouă 14 km. Deva 3 nivele, garaj, sc 800 
mp teren, canalizare, apă gaz tcurent, preț 
65.000 euro, neg., Tel. 0722/564004. (Al)
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet, 
grădină zona Sântuhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, sir. 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 Pietroasă P+l, construcție 2000, parter
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• 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 Devă 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Devă preț 150.000 euro neg, tel. 
231300,0740/317313. (A9)

• zona Deoebal -1. Maniu, etaj intermediar, dec., 
parchet, contorizări, stare bună ocupabilă 
imediat, preț 85.000 ron, neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200, 232808 
(A4)
• zona Mioriță etaj intermediar, balcon mare, 
gaz 2 focuri, repartitoare, parchet sau schimb 
cu apartament 2 camere, zona Dacia, Eminescu, 
preț, 76.000 ron, neg., tel 0788/165703, 232809. 
(A4)
• decomandată centrală termică parchet, 
gresie, faianță balcon închis, st 38 mp, zona 
Opera, preț 750 mii, negociabil. Tel. 0742/019418 
(Al)
• urgent decomandată contorizări, parchet 
gresie, faianță zona Dorobanți, preț 69.000 ron. 
Tel. 0745/639022, 0726/316796. (Al)
• zona Mărăști, semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, dec., gresie, faianță parchet, 
CT, bucătărie modificată, st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)
• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dea, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228 (A5)

• zona U. Eminescu, dec, et- 3, ocupabilă 
imediat preț 52.000 RON, tel. 238208 
0729/018866. (A6)
• zona Progresă, bloc cărămidă parchet 
vedere la stradă contorizări, preț 68000 RON, 
neg., tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• zona Mioriță balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg, tel. 
2352080729/018866 <A6)
• zona Piață st 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• regent zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre. preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dadă 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona DorobanțL bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• garsonieră dea, 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)
• dea, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, zona Ulpia, Devă preț 80.000 
RON negociabil, tel. 23L800. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)
• dec, et 1, zonă bună 2 balcoane. 2 băi, st 100 
mp, contorizări. preț 161.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• dec, st 100 mp, contorizări. Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400. 0720/3878986, 
0740/914688 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec, 2 balcoane, 2 băi, et 1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă t Traian, dec, gresie, faianță parchet 
CT, garaj, boxă, et. intermediar, preț 70.000 euro, 
neg, tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec, gresie, faianță parchet 
CT, termopane, garaj, boxă super-amenajat 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
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)

Cumpăr casă (14)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeriă 
plata imediat Tel. 215212. (Al)Vând garsoniere (19)
• Hațeg, zonă foarte bună parter, ideală 
pentru privatizare, bed, balcon, centrală 
termică Îmbunai ri, preț negodabl. TeL 
0722/861252, 0724/320417, 0729/401959. 
(9/17.10)

• confort 1, dec, ocupabilă imediat, Dorobanți, 
parter, preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, etaj 
intermediar, zona Bejan, preț 65.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 camere, baie - faianță gresie, etaj interme
diar, Dacia, preț 56.000 RON, neg., tel. 
0741/154401.227542, seara. (A2)
• dec,neamena|atăsuprafațădepeste35mp, 
zona M. Eminescu, preț 75.000 RON, negociabil, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• parchet faianță apometre, gaz 2 focuri, zona 
Progresul, stare foarte bună sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență în zonă 
centrală accept credit ipotecar, preț 67.000 ron, 
tel. 0745/302200,232808. (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 
LJngariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare
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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).
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Sucursala Deva,
B dill Nleolae Să/cmcu. Sl. 12 A.

Tel.: 0254/32.81.22. 2281.33: 
fax: (1254/22.81.26

Rep. Siauria,
Str. Avram lancu, Bl. f. Parter,

Tel: 0254^611.61: fax:
0254/26.11.02

Dobânzile practicate pentru depozitele la termen în lei și valută - % pe anMonedă 1 tăpl 1 lună 3 tuni 6 luni 9 luni 12 luni
RON 6,00 7,65 7,75 8,10 8,10 8,10
USD 4,00 4,10 4,35 4,60 4,75
EUR - 4,00 4,10 4,35 4,60 4,75LEI Termen Dobănda/an

Den^itwVIVAT 6 luni 8.00%
rDepozituî PENSIA PLUS 12 luni 8,40%
I Depozitul EUROPA 12 luni . . 8-20% J
Depozitul PROSPER

LEI 24 luni 8,50%EUR/USD 24 luni 5,00%
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Cumpăr garsoniere (20)
a draci d* la proprietar, etaj Intermediar, exclus 
Dacia sl Micro 15 Deva ofer 85.000 ron. Tel. 
0723/288282. (T)

Vând terenuri (21)

S.C. DITEL NET S.R.L. 
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254217402
Tel/Fax: 0254 243000 
Mobil: 0744118773 
E-mail: cdinis@smart.ro

DITEL NET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complete 
în domeniul tdecomunicațiilor: 
■ rețele telefonice fixe și wireless
- centrale telefonice, telefoane și faxuri 
• sisteme de alarmă antiefracție
- echipamente de telecomunicații
- consultanță și secretariat

(64978)
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

• două tainuri extravilan de 6/100 șl 24.700 mp 
tn localitatea Totești • Hațeo, lângă canton, acte 
în regulă, titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. CD
• Intravilan In B&cia, 3800 mp, fs 17 m, toate 
utilitățile, preț 4 euro mp; 2. parcele teren tn 
prelungirea Vulcan, Deva 500 mp, preț 30 euro 
mp. Tel. 0722/161644. (T)

• teran Intravilan, în Deva zona Trident 
tel. 0722/442789. (8/13.10)

Deoozltul
CRESCENDO

CONT 
CURENT 
BONIFICAT

i

Depozit pe termen de:
LEI _ __________EUR/USDi Tranșe te LELÎ ' Dobânda/an^ 500-10.000 | ............10.001 -20.000Peste 20.000 J 7,15%7.65%7,85%

6 luni 9 luni r

3,75% 4,10% 1

12 luni 7,70%4,20% i 4,50%
Certificat de depozit 
VALUTA forte

• | iinih de 800 mp, 20X40 metri, Intravilan, 
utillfiti tn zonă, loc drept sl panoramă superbă,

223400, 07243/169303,

• MwEm, M 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități tn zonă. Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400.0724/169303,0742/005228 
(AS)

Tranșe în EURiUSD100-5.000 Dobânda/an 2,50% 3,00% |3,50%
Ț-z.———:Termen Suma rpinimâ EUR/USD Dobânda/an’....360 zile 1.000 4,75%

Bvd. 
ULIU MANIU

L3 PARTER

• tn zona Sântandrel, la DN, st 5.000 mp, curent 
apă, gaz în apropiere, 3 căi de acces, teren plan, 
forma dreptunghiulară, poziție bună. Ideal pt 
Investiție, parcelare, construțle casă, firmă etc., 
acte la zl, urgent preț 16 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498,0788/165 703.(64)
• In Deva, zona Emlnescu, st 17.000 mp, parcelat
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiularii, poziție bună, Ideal pt Investiție, 

construcție casă, acte la zl, ■V,1' 10
euro/mp, la 25 euro/mp, negotiant, tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)
• Den, zonă rezidențială, 6 pircae, ’74O mp 
parcela fs 22 m, facilități, preț 20000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravfcn, loknua, 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
euro mp, negotiable Tel. 0740/210780. (Al)
• Intravilan, la DN 7, între Deva șl Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități tn 
zonă, preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)

• iritai : 111 np, front stradal 33 m, toate 
uv ir ■ejmui 1 apropierea oisericii pe 
pe Emlnescu, loc drept, stradă asfaltată, preț 95 
euro/mp, nea, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (AS)

e at IM mp, front stradal 15 m, utilități tn 
apropiere, între Slnthalm șl Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• Maritali sta 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă. curent zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp. neg, tel. 0742/290024 (A3)
e Mnn4tatN= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă, 
gaz, curent zona Slntandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024 (A3)
• Măritat et= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă gaz, curent zona Săntuhalm, preț 20 
euro/mp, neg, tel. 0742/290024 (A3)
• Măritau Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg, tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• Mwfen, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000
mp, toate utilitățile, apă, energie electrică, gaz, 
preț 3 tel. 235208, 0729/018866,
0724/620358 (A6)

SC.3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. G1 .ap 6 

tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A I C:
-PAPETĂRIE
-ELECTROZI, SCULE, UNELTE, CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051) Ral. la Tei.: 0723/400 6M MU 0M4/772 221 (59664)

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE - IMAGINI 
GRAFICA - SIGLE TRICOURI

TEAM CONSULTING I i
MMMMMMIMMMMM.MUMoJl

| Miwmkwwh*
NU MAI DA CU ZARUI____ .CAUTĂ HAR-UU

ACUM • momentul pentru EVALUAREA ANUALĂ A PERFORMANȚELOR 
PENRONALULUI DIN FIRMA TAI

Plata coneurantlal* eancțloneazt lipea performantei! 
Nel te ajutăm ei Iți Identfflel «Ieâ Iți dezvolți CAMPIONI»

ContactoazĂ-ne acum la: omalli anazaokOemart.ro, toMax: OEM 230717, 
www.toamconauHlne.unart.ro

(65054)

ECMiWybKWTM WCRU SI SPOMW
330025 - D e v aȘ
Str. 1 Decembrie 278 
Tel./Fax : 0254/213510“ 

e-mail: stamprod®rdslink.ro

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o peri oada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar tn perioada 
01.09-30.11.2006
Inf latei / fax. 0254/249.111§ 

telefon. 0254/249.175 ®

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 31 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL

• cursuri și testflri de limba engleză TOEIC ,

• cursuri și testări de limba franceză TFI

VuamdeMcDonald't 
M. 0254/234717. 

0742/030201,0749/551299

euradus 
«ireĂ»'îiitors-l5afe = 

euro dus-întocs-90 zile S

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS
■ TĂMPLĂRH PVC Șl ALUMINIU PROHLa REHAU
■ QIAN TIRMOPAN ■ JALUZILI VERTICALE ■ RULOURI
* 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX DEVA str lonCremg.i bl 25 .,p 2

NUMĂRUL 1 MONDIAL 

PROMOȚIE 
15 SEPT.-30 NOV.

Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
I. Deva, bd. Decebal, bl. I parter2
3.
4.

tel: 230310 

tel: 23021(1 
tel: 712593, 
tel: 244603,

Deva, bd. I, Maniu, bl. J parter 
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 
OrSștie, Str. Eroilor, bl. CI part.
Brad, str. Avram lancu, bl.43 part, tel: 612822

Oferă spre închiriere:

R \ I I1)1111 ( I l\\l \ZI\
fn șatenul de înfrumusețare 

pentru coimetică - acesta 
fiind utilat în totalitate.

▲GNUnWÂMTÂ Q 
Tel. 0721/245.696 I

• 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)
• Marital la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect șl 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 șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, 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 tn zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
074M11776.W9)

Cumpăr teren (22)
• S ha teren Intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• iigenti Spațiu de producție, Deva, s= 570 mp, 
peste linii, facilității: apă, curent gaz, preț 35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• 35 km de Deva, la șosea, 1300 mp, 3 rezer
voare, 100 mc, cuvă betonată, magazin cooper
ativă, preț 150.000 euro. Tel. 215.212 (Al)
• zona MărăștL st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preți? «iro, I sl. 0745/786578 (A8)imobile chirii (29)
• IncHrin apartament 3 camere, complet
mobilat Deva, Bdul Decebal, bl. P, preț 200 ■ 250 
euro, negociabil. Tel. 0745/080899. (T)

• ofer pentni închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat complet utilat reparti
toare, apometre, Deva, I. Maniu, etaj 2, preț 130 
euro/lună Tel. 0744/570044. (T)

• ofsr sort IncNriort mmMm ctMtrdii— Vttea wpW te -UteWltei"
ZOflB rlWW ăm wMniVWBB nMR» 

Retain la ta otaMUU 87B/4M* 
(9/1740)

• primesc In gazdă tânără, tânăr, nefumători 
sau alte vicii, condiții Ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. CD
• ofer pentru închiriere garsonieră tn Deva 
complet mobilată, preț80 euro/lună. Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu Intravilan, DN 7, 
zona Ștrand, ST 1200 mp, preț nea, Tel. 210780. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial central, 
Deva, 68 mp, amenajat mobilat 750 euro/lună, 
cu taxe incluse, tel. 215212. (Al)
• b-duL becebal, et 3, 3 camere dec., 
mobilat frumos, s= 70 mp, preț 250 euro/lu 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)

• ImM. Decebal, et 1,3 camere dea, mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră moblaU, 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, tell 4 
0742/290024 (A3)
• apartament 2 camere dea, mobilat complet 
aragaz, frigider, zona piață, preț 130 euro/lună, 
tel. 0742/290024. (A3)

SaCi 3 MG EUROPE cu sediul în localitatea Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara, anunfă depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizafiei de mediu pentru obiectivul 
.OPERAȚIUNI DE MECANICĂ GENERALĂ", situat în localitatea 
Bălaia Ferma 8. Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, 
zilnic între orele 8-16.

Eventualele sesizări și redamații pot fi depuse în termen de IO zile 
lucratoare de la data anunțului. (66945)

A.P.M. Hunedoara și S.C. ROMBAT SA BISTRIȚA 
titular al Proiectului, anunfă depunerea documentației tehnice In vederea 
obținerii acordului de mediu pentru obiectivul .Magazin de desfacere și 
servicii rapid' situat în Deva, Calea Zarandului.
Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiectului pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din mun. Deva, str. A. Vlaicu, nr. 
25, zilnic între orele 8-16.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara fn 
termen de IO zile lucrătoare de la data apariției anunțului- (66946)

înființată la Deva, filiala a unei societăți franceze in plina 
evoluție, specializata in aplicarea vopselelor, acoperirilor 

electrolitice si anodizare, recrutează viitorul

DIRECTOR ADJUNCT al întreprinderii.
Vorbitor de franceza, va avea ca sarcina răspunderea pentiu 
producția industriala. De formație inginer mecanica fina sau 

electromecanică, chiar chimist, va avea fără îndoiala o j
experiență într-o întreprindere vest-europeana 

sau într una din filialele sale. I
i 

Pentru CV si scrisoare de motivare trimiteti fax la ,
021/3264855, e mail frederic.joly (Q'eastaffairs.com sau pe u 

ADRESA s.s.r., Bd. Unirii 45, bl. E3, sc. 2A, Ap. 36 i

sector 3 București.
---------------

Wk Kaufmann

- f acturlst

ANGAJEAZĂ
personal pentru Departamentul vânzări:

- reprezentantei) vtnzirl

CRRIRfyK: * |M*iwis cenductrt, cunof tinț* PC
- experiența In demente

OHRTA : ■ Mieriu motivam
CV -urile m trimH la talJfax: 3» J4>.

(66470)

mailto:cdinis@smart.ro
anazaokOemart.ro
http://www.toamconauHlne.unart.ro
stamprod%25c2%25aerdslink.ro
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• apartament 2 camere, circuit, et 3, cont orizărl 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• caii 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, preț400 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 în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)

• spațiu CMMKial, st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu vad pletonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garai, «na Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocațl), preț 50 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dao, 2 băl, nemobilat, zona Creangă, Deva, 
preț 150 euro/lună, tel. 231800,0745/511776. (A9)Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, af 1987, în stare bună 
de funcționare. Tel. 216756, 0741/740047, 
0720/632545. (T)
• vând Dada 1310 break, af 1988, mici reparații 
caroserie, RCA 2008, preț 25 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0744/587475. CD

Comemorări (76)
Pentru totdeauna nemângâiată și cu inima îndurerată, familia reamintește celor care l-au cunoscut și apreciat că în 23 octombrie se împlinește un an de la plecarea la Dumnezeu a celui care a fost comisar-șef

TEACĂ DORINdin Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Drobeta Tumu - Severin.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

9/Yl.VS)

INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - O254/74.87.84S

S.C. GRAMPET 
BUITURI S.A.

Stimați cititori credincioși în exclusivitate o 
MINUNE DUMNEZEIASCĂ, MĂICUȚA ANA, vă 
deschide cartea sfântă pentru orice probleme 
ați avea, legate de vrăji, boli, sau blesteme. 
MĂICUȚA ANA, deține cele mai puternice 
ritualuri, rugăciuni secrete, leacuri sfinte, 
plante și uleiuri făcătoare de minuni, apă 
sfântă adusă din râul Iordan - în toate folosite 
pentru a îndepărta răul șl a alina sufletul și 
corpul de bolile fără leac.
Numai puterea și credința ei vă poate ajuta. 
Presoanele ce nu se pot deplasa la mănăstire 
pot fi ajutate și telefonic.

Doina, mii de mulțumiri MĂICUȚEI ANA că mi-a adus soțul înapoi numai 
prin rugăciuni.
Simona din Deva, mulțumesc MĂICUȚEI ANA pentru că mi-a dezlegat 
cununiile.
Ion, mulțumesc MĂICUȚEI ANA pentru că mi-a vindecat fiul de 

alcoolism.
V-o recomandăm cu încredere!

cu sediul în localitatea 
Simeria, Str. Atelierelor, nr. 
32, jud. Hunedoara, 
anunță depunerea eolicit&rii 
pentru eliberarea
autorizației de mediu 
pentru obiectivul „Punct de 
lucru Halda de Zgură 
Buituri", situat în localitatea 
Hunedoara.

Informații se pot obține 
la sediul A.P.M. Hune
doara, zilnic între orele 8- 
16.

Eventualele sesizări și 
reclamați! pot fi depuse în 
termen de 10 zile
lucrătoare de la dala
anunțului.

, . <M93S>

TEL. 0728.799.350 (66777)

—

Administrația Națională a îmbunătățirilor Funciare 
NA Sucursala Mureș Olt Mijlociu - Unitatea de Adminis
trare Hunedoara, cu sediul în Deva, Str. Depozitelor, nr. 6, orga
nizează concurs în data de 03.11.2006, ora 10.00, pentru ocuparea 
unui post de

INGINER DEBUTANT - specialitatea ÎMBUNĂTĂȚIRI 
FUNCIARE promoția 2006

Condițiile specifice postului:
- permis de conducere categoria B
- cunoștințe de operare pe calculator

r* - disponibilitate pentru desfășurarea activității zilnice permanent în teren 
. pe raza județului Hunedoara.

Dosarele pentru participare se depun până la data de 01.11.2006, ora 
15.00, la sediul unității.
Relații suplimentare la tel. 0254/223421.

(66927^/

Consumcoop 
Deva, 

cu sediul în Deva, Str. 
22 Decerni ir. 14, 
organizează licitație 
publică, în data de 

16.11.2006, ora 
10.00, pentru 

vânzarea spațiului 
„Niros Certej".

în caz de neadjude- 

care licitația se repetă 
în fiecare zi de joi. 
Informații la telefon 

214.520.
(66993)

©BANCA COMERCIALACARPATICA
Capital social subscris și vărsat 115.735.065,4 lei * RB - PJR - 32 - 045/15.07.1999 * RC - J20/40/2003 * C.U.I 15126725
MUICA COMERCIALĂ CARPATICA SA - SUCURSALA DEVA 

h organizează concurs pentru ocuparea postului de 

CONSIL IER JURIDIC
<01X^1 minimale;

- studii superioare juridice
- experiență în domeniul dreptului civil și comercial

* - bune cunoștințe privind organizarea și funcționarea sistemului
^bancar

I* - bune abilități de comunicare, spirit organizatoric, inițiativă
- motivat pentru realizarea unei cariere bancare

Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul, însoțit de scrisoarea de intenție, 
până la data de 25.10.2006, la nr. fax: 0254/228126 sau la sediul sucur
salei din Deva, B-dul N. Bălcescu, bl. 12A, parter.
Persoanele selectate vor fi informate telefonic asupra datei și orei de 
susținere a concursului.

(6687B)

• vând garai cu teren proprietate, în Deva, str. 
Lăstun (Ady Endre). Tel. 0722/331121. (T)

• gara| dh pil, taran Intravilan 30 mp, 
țw teatt, zonă toarta botă, p<.
Mtawnac ucna-prainigu. irn, iei. 
0722/861282, 0724/220417, 0729/401959. 
(9/17J0)Mobilier și interioare (47)
• vând canapea. fotoliu-pat pentru 2 
persoane, cu măsuță, bine întreținute, preț 
negociabil; se vând șl separat Tel. 
0723/175994. (3/17.10)

Aparate foto si telefonice (50)
• văi iany Ericsson K 3001, cameră VGA 200 m 
4x, 65.000 culori, memorie internă, 12 M, MP3, 
player, infraroșu, în garanție, cablu de date, preț 
300 ron. Tel. 0721/273570. (Dîmbrăcăminte, incâlțăminte articole sport (52)
• vând haina second hand, import SUA, Canada, 
en gros (baloți 50 kg); en detail în magazin, Deva, 
str. Rosetti, nr. 2. Tel. 227929. (3/13.10)
• vând rad* de seară, modele diferite, mărimi 
40 • 44. Tei. 218084,0722/586808,0743/211074.  CDElectrocasnice (56)

• vând IncăMtor de apă, Bereta, ideal 
pentru baie, bucătărie, geamuri și uși de 
interior, prețuri mici. Tel. 0722/717533, 
2131Ș8. după ora 16.(6/1810)

• vând combină frigorifică, mașină automată, 
mobilă bucătărie, suspendată lemn masiv, 
mască chiuvetă, servantă, birou furnir cireș, 
mobilă hol, mochete second, accesibil. Tel. 
>”4,0722(586808,0724/643045.Plante și animale, agroali- mentare (57)
• vând 4 purcei, 8 săptămâni, sat Hărău, nr. 3, 
preț 150 ron, bucata. Tel. 0744/587475. (T)
• vând pod mari 170 ■ 190 kg și purcei între 45 ■ 
65kg. Tel. 210900,0744/611145. CD

• vând ISO de oi rasa Țurcană Tel. 
0722/442789.(8/13.10)

Instrumente muzicale (60)
• vând acontoon Hohner, 120 bași, registru 
normal, halte șl joase, preț 10 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0726/621049. (DAltele (61)
• vând CMdtlabni 2 brațe, metal, 25 ron, meșă 
păr natural, 35 rbn, fustă piele lungă neagră 80 
ron, 2 servicii de rubin apă și lichior, negociabil. 
Tel. 0788/610191.(1)Pierderi (62)
• pterdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Brumar Lucrețla. Se declară nul. (3/18.10)
• ptadut cumt persoană cu handicap, 
nevăzător, gr, II, pe numele David Sofia. Se 
declară nul. (5/18.10)Prestări servicii (72)
• doamnă cu experiență fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer șl pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. CD

• transport persoane Hala - Germania ■ 
Franța-Sparia • FortugaAa, afle;
plăceri iriarani ri vinari, âniaiii ia wi. 
«74MUML 074V844M1 (7/1710)

• electrician, txecut orice lucrări, preț foarte 
convenabil. Tei. 215654,0742/210071. (T)
• fotograf pratealonM fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (D
• tranapart marfă cu Ford Transit, 1 tonă tarif 
h funcție de distanță Tel. 0745/080699. CD
• transport perwenei Italia, Germania,
Franța, Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861, 0742/121148, 0749/037604.
(65282)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider In publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara 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 modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

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

(32135)

S.C. LABORATOARELE FARES BI0 VITAL S.R.L ORĂȘTIE
LIDER NAȚIONAL PE PIAȚA CEAIURILOR DIN ROMÂNIA

ANGAJEAZĂ DIRECTOR PRODUCȚIE ^?

Persoanele interesate pot trimite CV-uril* până la data de 
27.10.2006 prin fax la numărul: 241942, email: 
fares@frs.ro. sau la SECRETARIATUL societății din Orăștie, / 
Str. Plantelor, nr. 50.

Primăria comunei Lăpugiu de Jos 
organizează, în data de 03.11.2006, ora 

11.00, la sediul Primăriei, situat în Lăpugiu 

de Jos, nr. 60, o licitație deschisă pentru 

vânzarea unui fanar situat în satul Lăsău.

Informații la sediul primăriei sau la tel. 

0254-281782, 0254-281767.

(66998)

Redacția nu-jl asumi responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică ștmaftpuMdtata.

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:fares@frs.ro
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,r._•----------: Se luptă pentru o pălărie
• încă un copil. Madonna vrea să adopte o fetiță în vârstă de trei ani din același sat african de unde este originar și fiul ei abia adoptat, scrie tabloidul Mirror. (MF)
• Record. Elevii din Fâșia Gaza, fanii cricketu- lui din India și membrii parohiilor din Africa, în total peste 23 de milioane de oameni, au ajutat la stabilirea unui nou record Guinness pentru „cel mai mare număr de oameni care au manifestat împotriva sărăciei". (MF)

Proiect 150 de studenți la medicină vor „consulta și trata” jucării de pluș aduse de copii la Teddy Bear Hospital din Rotterdam. Proiectul dorește să îi facă pe copii să învețe că spitalele nu sunt cevâ atât de 
înfricoșător. (Foto: EPA)

■ Bono, solistul trupei 
irlandeze U2, a fost 
chemat la tribunal din 
cauza unei pălării.

Dublin (MF) - Solistul trupei irlandeze U2 a fost dat în judecată de fosta sa stilistă din cauza unei pălării vechi de aproape două decenii pe care cântărețul o vrea înapoi, scrie ziarul Independent.Disputa dintre cei doi durează de mai mulți ani. Lola Cashman, pretinde că artistul i-a făcut cadou pălăria marca Stetson, în timp ce Bono spune că pălăria este un simbol în istoria trupei U2, iar stilista o deține fără permisiunea lui.Anul trecut un judecător a decis că pălăria trebuie să aparțină lui Bono și i-a cerut stilistei să o retumeze împreună cu alte obiecte de îmbrăcăminte, inclusiv pantaloni, o jachetă și o pereche de cercei, pe care și le-a însușit

în 1987, în timpul turneului „Joshua Tree”. Cashman nu s-a conformat deciziei și a făcut apel.în timpul ultimei audieri, Bono a povestit că stilista a fost angajată într-un moment foarte important pentru membrii trupei U2, după ce avuseseră deja câteva succese în topuri. Cashman, la un moment dat, a și publicat fără acordul membrilor trupei o biografie cu momente din culisele turneului „Joshua Tree”. în 2000, Cashman a început să scoată la licitație diverse obiecte care au aparținut trupei U2.
Un album despre imigranți

După model
Los Angeles (MF) - Cântăreața Britney Spears a declarat că vrea să adopte un copil, urmând exemplul Madon- nei pe care o consideră mentorul ei. Deși este mama a doi băieți, ultimul născut în urmă cu o lună, Britney se gândește să-și mărească tânăra sa familie. Starul pop a declarat că dorește să adopte un copil african defavorizat, după ce a văzut că și mentorul ei, Madonna, a făcut același lucru. „Britney s-a simțit întotdeauna inspirată de Madonna,atât pe plan muzical cât și stilul viață”, aindicat o sursă a- propiată starului american.

Editor pen
tru o ziLonda (MF) - Japo
neza Yoko Ono, vă
duva lui John Lennon, 
va fi pentru o zi editor 
al postului de radio 
BBC, scrie cotidianul 
Independent. Nu se 
știe încă ce temă va fi 
abordată, dar Yoko 
Ono va contribui cu 
un reportaj despre li
nul dintre proiectele 
sale, „Imagine Peace 
Tower", un turn care 
va fi construit în capi
tala Islandei, Reykjavik. 
Ono este unul dintre 
cele cinci nume confir
mate ca editori oas
peți la postul de radio 
BBC la sfârșitul acestui 
an. în anii anteriori au 
mai fost invitați Bono, 
Norman Tebbit, Sir 
Richard Branson și 
Sarah Ferguson. De la 
începutul anilor '60, 
Ono a fost implicată 
în diverse manifestări 
pentru pace.

Havana (MF) - Cântărețul francez Charles Aznavour a terminat de înregistrat împreună cu una dintre legendele muzicii cubaneze, Jesus „Chu- cho” Valdes, un album cu 12 melodii, dintre care câteva „foarte dure”, care vorbesc în

Aznavour (Foto: EPA)

special despre situația imigranților din suburbiile franceze.Albumul ar trebui să apară pe piață în februarie 2007, a indicat, marți, cântărețul în vârstă de 82 de ani, înainte de a părăsi Havana. Primul său sejur în Cuba a fost în întregime dedicat lucrului în studioul de înregistrări împreună cu prietenul său „Chu- cho”, pianist valoros cu un stil eclectic. „Muzica este o armă redutabilă”, a indicat Aznavour în timpul unei conferințe de presă, avertizând că „multe dintre aceste melodii sunt foarte dure”.

internetul și
hiUhJlfc.

Ana-Maria este născută in zodia Vărsător, îi plac modelling-ul, dstracțiile.

Acuzat de fraudă fiscală

Tai Shan, puiul de panda în vârstă de un an, se joacă împreună cu mama lui la

■ Actorul american 
Wesley Snipes a refuzat 
să returneze circa 12 
milioane de dolari.

Tampa (MF) - Wesley Snipes, starul seriei „Blade”, a fost acuzat de fraudă fiscală, marți, printr-un document în care se precizează că actorul a refuzat să returneze circa 12 milioane de dolari. Un mandat de a- restare a fost emis pe numele lui Snipes, însă autoritățile nu știu unde se află acesta, a declarat procurorul districtual de Florida, Paul Perez.Snipes (44 ani) ar putea primi o pedeapsă de până la 16 ani de închisoare în cazul în care va fi considerat vinovat de toate acuzațiile care îi simt
Snipes ar putea primi până la 16 ani de închisoare (Foto: fan)aduse. Actorul a fost acuzat împreună cu alte două persoane, fiind învinuit că a înșelat statul la plata taxelor. Nici cele

lalte persoane acuzate nu au putut fi găsite. Potrivit actului de acuzare, Snipes nu a completat declarațiile federale

de impozitare pentru 1999-2004 și a conspirat împreună cu complicii lui pentru a cere returnarea a 12 milioane de dolari. Conform actului de acuzare, contabilul a pregătit returnarea taxelor potrivit unei prevederi care susține că Fiscul american impune taxe numai veniturilor obținute din anumite activități derulate în străinătate. în consecință, cetățenilor americani nu li se percep taxe pe veniturile obținute în Statele Unite. Conspirația și a- cuzația de fals pot atrage fiecare pedepse de câte cinci ani de închisoare și amenzi în valoare de 200.000 de dolari. Snipes riscă încă un an în închisoare și o amendă de 100.000 pentru fie. care acuzație de necompletare a declarațiilor fiscale.habitatul Fujifilm Giant Panda deschis ieri, la Washington. (Foto; EPA) I Stare de urgență în insulele elene

Personaje fictive de top
New York (MF) - „Marlboro Man?’, cow- boy-ul care fumează, s-a situat pe primul loc în topul „celor mai influente 101 persoane care nu au existat niciodată”, arată o carte care a fost lansată pe piață, marți, în Statele Unite., Aceste personaje influențează totul, de la aspectul fizic la comportament, la dieta alimentară sau la modul de a comunica și chiar au schimbat uneori cursul istoriei, dar nu sunt reale. Cowboy-ul macho american din reclamele anilor '50, care a dat un impuls vânzărilor de țigări Marlboro, s-a situat pe primul loc în acest top. Pe locul al doilea în acest top este Fratele cel mare al lui George Orwell din „O mie nouă sute optzeci și patru”, arhetipul dictatorului omniprezent, urmat de regele Arthur, care întruchipează idealul monarhiei. Pe locul al patrulea s-a situat Moș Crăciun.

■ Starea de urgență 
instaurată în insule se 
datorează inundațiilor 
cauzate de furtuni.Atena (MF) - Două insule grecești din sud-estul Mării Egee și o prefectură din Creta (sud) au fost plasate în stare de urgență ieri, după o noapte de furtuni în urma căreia au fost inundate mai multe locuințe,

magazine și hoteluri, a precizat serviciul de protecție civilă.în Creta, serviciul de pompieri a intervenit în 60 de cazuri în departamentul Canee, situat în vestul insulei, și a salvat cinci perosane care rămăseseră blocate în autovehicule.în departamentul Rethym- non, situat în apropiere, pompierii au intervenit în 50 de situații, în special în locuințe.

în Heraklion, care se află spre est, au fost înregistrate 70 de intervenții, în urma cărora trei persoane au fost salvate. Pe insula Astypalaia poliția locală a salvat un bărbat în vârstă care fUsese luat de torent.O furtună puternică, însoțită de rafale de vânt, a afectat începând de marți tot sudul Mării Egee, întrerupând traficul aerian și maritim dintre insule.
Medaliată ActrițaGeraldine Chaplin, fiica I lui Charlie Chaplin, a primit ieri Medalia de !■ Aur din partea Academiei Spaniole De Film și i Arte, la Madrid. (Foto: epa)


