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Cerul va fi mai mult senin

dimineața

• Artă plastică. Artistul Cristian Sergiu lan- 
za, din Lupeni, va deschide o expoziție de 
ceramică și sculptură, în 6 noiembrie, ora 
17.00, la Galeria de Artă „Forma" din Deva. 
Lucrările sale au fost prezente în numeroase 
expoziții din țară și străinătate. (S.B.)

în război cu 
consilierii

Fericita câștigătoare a termopanelor 
puse în joc la concursul de abonamente 
desfășurat în paginile ziarului este d-na 
Neamțu Gabriela, din Deva. Felicitării

(Foto: Magdalena Șerban)

■ Hotărârea de desfi
ințare a Direcției pentru 
Protecția Plantelor ata
cată în contencios.

Deva (M.S.) - Hotărârea 
Consiliului Județean (CJ) 
Hunedoara prin care se 
aprobă desființarea Direcției 
pentru Protecția Plantelor 
(DPP), subordonată acum CJ, 
va fi atacată în contencios 
administrativ. Directorul 
DPP, Gheorghe Iovan, a 
declarat că hotărârea „este un 
abuz și încalcă legea”. DPP ar 
urma să fie desființată la 1 
decembrie, din motive care 
țin de legislație și de posibi
litatea privatizării. în aceste

condiții, CJ Hunedoara nu 
mai poate aloca bani din 
buget pentru funcționarea 
DPP, a afirmat președintele 
Mircea Moloț. El a mențio
nat că angajații DPP vor pri
mi de lucru în alte structuri 
ale CJ Hunedoara.

în replică, directorul Iovan 
infirmă faptul că legea 
prevede desființarea DPP și 
spune că opțiunea de privati
zare se poate face doar după 
transformarea instituției în 
societate pe acțiuni. „Pro
tecția plantelor este un dome
niu de interes național și 
sunt județe unde consilierii 
au refuzat desființarea aces
tei direcții”, susține direc
torul DPP.

Suntem în Topul 
Național al Firmelor

Biletele CFR se scumpesc
București (MF) - CFR Călători va majora, 

azi, tarifele la transportul feroviar, cu 7,9%, 
pentru creșterea veniturilor firmei și com
pensarea influenței avansului prețurilor la 
combustibili și energie electrică. Facilitățile 
acordate de CFR Călători elevilor, studenților 
și navetiștilor, la procurarea abonamentelor, 
vor fi menținute.

■ Un număr de 17 
firme hunedorene se 
află în topul național 
din acest an.

Deva (C.P.) - Camera de 
Comerț și Industrie a Ro
mâniei a premiat cele mai 
performante firme în cadrul 
Topului Național al Firmelor, 
ediția a XIII-a.

în top au fost incluși 1581 
agenți economici clasați pe 
primele 10 locuri, la toate

domeniile și subdomeniile. 
Topul Național al Firmelor 
promovează nu numai com
paniile performante, dar și 
valori ale economiei de pia
ță, precum concurența loială, 
competitivitatea, calitatea și 
productivitatea. Mediul de a- 
faceri hunedorean a avut în 
acest top un număr de 17 
firme.

www.huon.ro
tt|. www.huon.ro
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5500 de familii la judecată
■ Regia Autonomă a 
Apei Valea Jiului are de 
recuperat creanțe de 
peste 26 milioane lei.
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Petroșani (I.J.) - Cu datorii 
la plată pentru furnizarea apei 
potabile și pentru serviciile de 
canalizare se numără mai 
mult de 5.500 de familii. 
Reprezentanții Regiei spun că

o sentință judecătorească ar fi 
singura posibilitate prin care 
mai pot să recupereze sumele 
restante de la populație, care 
se ridică în acest moment la 
peste 26,341 milioane de lei. „O 
primă soluție a fost debran- 
șarea rău-platnicilor și des
chiderea unui proces pentru 
recuperarea datoriilor. Pentru 
noi este o măsură radicală, 
dar cu vorba bună nu am

rezolvat până acum nimic. Nu 
ne putem permite să lucrăm 
pe gratis”, declară Gheorghe 
Cioară, directorul RAAVL. Cu 
toate că datoriile către regie 
sunt mari, la acestea s-au 
adăugat cheltuieli suplimen
tare. „A fost nevoie ca pentru 
fiecare dosar întocmit rău- 
platnicilor să mai cheltuim 
cca 100 lei”, concluzionează 
Gheorghe Cioară.

Comerț ocazional
Deva (T.S.) - Ziua Mor- 

ților a scos pe străzile 
orașelor zeci de comer- 
cianți. Fiecare își eta
lează marfa constând în 
buchete de flori, coroane 
și candele. Ieri, vânzările 
au mers mai slab, dar 
astăzi toți șe așteaptă la 
o vânzare pe măsură, /p.3

Galeria artiștilor se va moderniza
Rata șomajului in județul Hunedoara este mai mare 
decât media pe țară.

Numărul șomerilor din județ

Grafica c «Surul liber sursa Direcția Județeană dr statistica

■ Galeria de Artă „For
ma" din municipiul 
Deva va avea în curând 
o nouă față.

Deva (S.B.) - Cererea Filialei 
UAP Deva Hunedoara, adre
sată Consiliului Județean 
(CJ), de alocare de fonduri 
pentru renovarea și moder
nizarea galeriei artiștilor de
veni, a primit un răspuns 
favorabil. în ultima ședință a 
CJ artiștii au primit pentru 
2006 suma de 52.668 euro, iar 
pentru anul 2007, 77.650 euro. 
Suma totală este de 110.318

euro. Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, Mircea 
Moloț, susține că „a fost alo
cată această sumă pentru 
lucrări de amenajare inte
rioară, instalarea unei cen
trale termice, termopane, un 
nou sistem de iluminat, 
schimbarea pardoselii, insta
larea unui sistem performant 
de prindere a lucrărilor pe 
simeze și al unuia de aer con
diționat”.

Suprafața totală care va 
intra în lucru peste două 
săptămâni este de 180 metri 
pătrați, iar lucrările vor dura 
în jur de patru luni, /p.3

Elevii de la Școala Generală “Lucian Blaga” au 
sărbătorit ieri, pentru prima dată, Halloween-ul. Tăierea 
dovlecilor a constituit prima probă de concurs, /p.6

(Foto: T. Mânu)
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PE SCURT

• Descoperiți. Autoritățile de la Basra au 
descoperit cadavrele a 17 polițiști și a doi 
traducători, la scurt timp după anunțul răpi
rii lor de către un grup de bărbați înarmați, 
în sudul Irakului; Aceștia se aflau în autobuz 
când vehiculul lor a fost interceptat de un 
grup de bărbați înarmați. Trupurile lor au 
fost găsite recent.

ANI, adoptată de deputați

Fără precedent
Viena (MF) - Parla

mentul austriac, domi
nat de social-democrați 
după alegerile de la 1 oc
tombrie, va fi condus de 
o femeie, Barbara Pram
mer, fapt fără precedent 
în istoria țării. Pram
mer, o social-democrată 
cu vederi feministe care 
era vicepreședintele Ca
merei inferioare a Parla
mentului Nationalrat), a 
fost aleasă în noua func
ție cu 135 de voturi din 
totalul de 183. De forma
re sociolog, mamă, di
vorțată, Prammer s-a 
lansat în politică în pro
vincia natală, unde s-a 
angajat în apărarea 
drepturilor omului în 
general și a femeilor în 
particular. Prammer s-a 
afirmat în politica fede
rală în anii 1990 ca mi
nistru pentru Condiția 
Femeii. în 2004, ea a de
venit vicepreședinte al 
Nationalrat.

Barbara Prammer (Foto: epa)

Silvio Berlusconi

■ Plenul Camerei a 
adoptat Legea privind 
Agenția Națională de 
Integritate, modificată.

București (MF) - Plenul Ca
merei Deputaților a adoptat, 
ieri, Legea privind Agenția 
Națională de Integritate, cu 
amendamentele Comisiei juri
dice, cu două zile îfiainte de 
expirarea termenului de apro
bare tacită în forma propusă 
de Guvern.

în forma adoptată de Came

ră, actul normativ prevede, 
în principal, ca Agenția Na
țională de Integritate (ANI) să 
W.......................... •

Legea a fost golită de conținut 
prin amendamentele aduse 

de Comisia juridica.

Ioan Oltean

.............. w 
verifice declarațiile de avere 
și nu averile demnitarilor, 
cum era prevăzut în forma 
Guvernului. Președintele Ca
merei Deputaților, liberalul

Bogdan Olteanu, a declarat, 
după vot, că PNL a votat „cu 
inima îndoită și încărcătură 
în suflete” acest proiect de le
ge. El a explicat că proiectul 
a fost modificat în Comisia 
juridică astfel încât ANI nu 
mai este o instituție puter
nică, dar că deputății PNL 
consideră că este necesară 
înființarea acestei Agenții.
Senatul, ultima speranță

Președintele Camerei Depu
taților și-a exprimat speranța 
că varianta adoptată de Ca

meră a proiectul de lege va 
fi modificată la Senat în sen
sul ca ANI să primească mai 
multe competențe, așa cum 
dorea Guvernul. Deputatul 
PD loan Oltean a declarat că 
și PD este nemulțumit de 
forma finală a proiectului ș’? 
că speră în înțelepciunea sen
atorilor. Deputății PC, PRM, 
UDMR și PSD s-au exprimat, 
în schimb, în favoarea vari
antei adoptată de Cameră.

Proiectul de lege va fi tri
mis spre dezbatere Senatului, 
care este Cameră decizională.

(Foto: EPA)

Berlus
coni, 
judecat 
Roma (MF) - Fostul 
premier italian Silvio 
Berlusconi și avocatul 
britanic,pavid Mills 
vor fi judecați pentru 
acte de corupție, la 
propunerea judecăto
rului pentru audieri 
preliminare din Mila
no. Judecătorul Fabio 
Paparella a decis tri
miterea în justiție a 
lui Berlusconi și Mills 
pentru „corupție în 
materie de acțiuni ju
diciare". Avocatul bri
tanic este suspectat 
că ar fi depus mărtu
rii mincinoase în fa
voarea lui Berlusconi 
în două procese în 
care era implicat 
trustul Fininvest. Du
pă ce s-a aflat cinci 
ani la putere, Berlus
coni, în vârstă de 70 
de ani, a pierdut ale
gerile parlamentare 
în fața actualului pre
mier Romano Prodi.

Mulțumiți de Leonard Orban
■ Oficialii europeni au 
salutat nominalizarea 
lui Orban ca și comisar 
pentru Multilingvism.

Lisabona (MF) - Mai 
mulți oficiali europeni au 
salutat nominalizarea lui 
Leonard Orban în funcția 
de comisar european pentru 
Multilingvism, declarân- 
du-se mulțumiți de experi
ența europeană a acestuia.

Un purtător de cuvânt al 
Comisiei Europene a decla
rat că Jose Manuel Durao 
Barroso, care a refuzat să 
îl aprobe pe Varujan Vosga- 
nian săptămâna trecută, a 
fost încântat să primească 
un candidat cu experiență 
europeană.

Leonard Orban (45 ani) a 
semnat Tratatul de aderare 
a României la UE în aprilie 
2005, în calitate de negocia-

Leonard Orban (Foto: epa)

tor șef și a luat parte la ne
gocierile cu UE începând 
din 2001.

UE a ajuns la 20 de limbi 
oficiale după aderarea, în 
2004, a zece noi membri, si

tuație care a determinat 
creșterea cheltuielilor și re
surselor alocate serviciilor 
de traducere și interpretare.

UE va avea alte trei limbi 
oficiale după aderarea Ro
mâniei și Bulgariei, în con
dițiile în care irlandeza va 
fi recunoscută ca limbă ofi
cială,

UE a recunoscut și folosi
rea altor două limbi regio
nale, catalana și basca, cu 
condiția ca statul vizat, în 
acest caz Spania, să plăteas
că pentru traduceri și inter
pretare.

Bruxellesul se confruntă 
cu presiunile conflictuale 
dintre eficiență și multiling
vism. Statele fohdatoare 
Franța și Germania sunt ne
mulțumite de creșterea do
minației englezei ca limbă 
de lucru în CE și a insistat 
asupra menținerii parității 
lingvistice.

Se predă până la 
ultimul dosar

București (MF) - SRI inten
ționează ca, până la sfârșitul 
anului, să predea CNSAS toa
te dosarele fostei Securități, 
peste 500 de metri liniari din 
acestea stabilindu-se să fie 
predate în perioada 30 octom
brie - 9 noiembrie, informează 
un comunicat al SRI.

Pe lângă cei 500 de metri de 
dosare, SRI va mai trimite în 
gestiunea CNSAS încă 1.000 
de metri de arhivă până la 
sfârșitul acestui an. SRI va 
preda CNSAS dosare de ur
mărire informativă, dosare de 
rețea și alte categorii de doc
umente.

Conform comunicatului, în 
prezent este în curs de 
finalizare predarea de la SRI 
către CNSAS a peste 900.000 
de fișe de evidență din car- 
toteca Securității spre verifi
care. SRI menționează că va 
face demersuri ca, în cooper
are cu CNSAS, să predea toa
te dosarele prevăzute de lege J 
până la sfârșitul anului.

Uciși în Afganistan
Kabul (MF) - Doi soldați din cadrul trupe

lor NATO în Afganistan au fost uciși și alți 
doi răniți, după ce un dispozitiv exploziv 
a fost declanșat la trecerea convoiului aces
tora, în estul țării, a anunțat ieri Forța In
ternațională de Asistență pentru Securitate 
(ISAF), citată de AFP.

Explozia, provocată de un dispozitiv am
plasat pe șosea, s-a produs în provincia Nu- 
ristan, aflată la frontiera cu Pakistanul, 
potrivit unui comunicat al ISAF, care nu 
precizează naționalitatea victimelor.

Majoritatea militarilor desfașurați în a- 
ceastă zonă sunt americani.

în urma acestui incident, numărul solda- 
ților ISAF uciși în Afganistan începând de 
duminică a ajuns la patru.

De acord cu 
negocierile

Beijing (MF) - Coreea de 
Nord a fost de acord să revină 
la negocierile în șase, menite 
să pună capăt programului 
său nuclear, și să participe la 
o reuniune informată cu Sta
tele Unite și China organizată 
la Beijing, a anunțat, ieri, Mi
nisterul chinez de Externe.

Acordul a fost obținut în 
timpul unei reuniuni infor
mate la care au participat ofi
ciali din Coreea de Nord, Chi
na și SUA, a precizat sursa.

Statistici oficiale publicate 
luni arată că statul chinez nu 
a exportat petrol neprelucrat 
Coreei de Nord în septembrie.

Discuțiile multilaterale în 
dosarul nuclear nord-coreean, 
blocate de aproximativ un an, 
vor fi reluate până în luna 
noiembrie, a declarat, ieri, la 
Beijing, emisarul american 
Christopher Hill.

Atentat O mașină-capcană a explodat ieri la Bagdad. Deflagrația a ucis trei oameni | 
și a rănit alți cinci. (Foto: epa)

In Washington nu se votează la legislative

Vor In UE Simpatizanți și membri ai 
Mișcării Unioniste din Republica Moldova 
au demonstrat în centrul Chișinăului ce
rând aderarea Moldovei la UE împreună cu 
România, respectiv la 1 ianuarie 2007.

(Foto: EPA)
-- -------- --------- ------ .....--- -------------------------J

fii Locuitorii capitalei 
SUA nu au drept de vot 
la alegerile legislative, 
doar la prezidențiale.

Washington (MF) - Ameri
canii își vor alege reprezen
tanții în Congres la 7 noiem
brie, cu excepția locuitorilor 
capitalei federale, Washing
ton, care simt privați de acest 
drept în virtutea unei decizii 
adoptate în urmă cu mai bine 
de două secole, relatează AFP.

Tot mai multe voci cer sus

pendarea acestui anacronism 
antidemocratic în timp ce Sta
tele Unite ale Americii se feli
cită pentru organizarea de a- 
legeri libere în Irak și Afga
nistan, dar până în prezent 
nici o inițativă de a trimite 
un reprezentant al capitalei 
în Congresul american nu a 
reușit.

Capitala americană are în
să un reprezentant în Congre
sul american, democratul 
Eleanor Holmes Norton, dar 
ea nu are decât dreptul de a 
asista la ședințele Camerei

Reprezentanților, fără a par
ticipa la vot.
De 200 de ani

Situația are la bază decizia 
congresmenilor americani, 
adoptată în anul 1800, de a 
transfera capitala SUA de la 
Philadelphia la Washington. 
Autoritățile americane au 
decis atunci ca statul federal 
să administreze direct Dis
trictul Columbia unde se afla 
noua capitală. Politicienii de 
atunci se temeau că reprezen
tanții capitalei Washington,

unde se află sediul Congresu
lui, vor influența activitatea 
celor două camere din Legis
lativ.

Locuitorii capitalei au pri
mit dreptul de a participa la 
alegerile prezidențiale abia în 
anul 1961, dar de fapt abia 
scrutinul din 1964 le-a oferii 
această șansă. Toate proptF 
nerile de schimbare a acestui 
statut, precum cea care viza 
transformarea Washingtonu
lui în cel de-al 51-lea stat ame
rican sub denumirea de New 
Columbia, au eșuat.
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•Vaccinare contra pestei. Potrivit pre
ședintelui Autorității Naționale Sanitar-Veteri- 
nară și pentru Siguranța Alimentelor (ANS- 
VSA), Marian Avram, vaccinarea porcilor din 
gospodării și ferme împotriva pestei va fi 
reluată la 1 decembrie, costurile programului 
de eradicare a bolii fiind estimate la 45,3 
mil. de euro, până în decembrie 2007. (T.S.)

Cultura cu pistolul la tâmpla!

Tiberiu Stroia
tlherlu.strala@informmedla.ro

ANI, care face 
nani!

Născută cu surle și trâmbițe, de s-auzea 
până la Bruxelles, Agenția Națională 
pentru Integritate (ANI) se voia a fi un fel de 

Bau-Bau pentru aleșii neamului. Un fel de 
buzduganu' cu trei peceți pe care să-l trân
tească tanti ministru Macovei în capetele 
corupte de parlamentar neaoș. Și totuși..., prin 
mișcările atât de bine cunoscute, deputății și 
senatorii au reușit să transforme această nou 
înființată instituție într-un fel de n-ar mai fi. 
Practic, atât de mult i-au tăiat aleșii din pre
rogative încât, în forma finală, ANI a fost 
trimisă pur și simplu la culcare. Singurul lucru 
legal pe care-l poate face este să verifice 
declarațiile de avere ale parlamentarilor, dar, 
dacă inspectorii respectivi constată dis
crepanțe între cele declarate și realitate, tre
buie să se facă că... plouă!

■ Direcția Județeană 
pentru Cultură s-a mu
tat iar. De data asta 
sub pază militarizată.

Sanda Bocaniciu
sanda.hacaniciu@informmedia.ro

Deva - Vechiul sediu al Di
recției pentru Cultură, Culte 
și Patrimoniu Național Cul
tural Hunedoara (DCCPNC) a 
trebuit evacuat, în urmă cu 
trei săptămâni. Oamenii de 
cultură au aflat atunci, stu- 
pefiați, că noul sediu care va 
găzdui Cultura va fi o grădi
niță. S-au simțit ofensați, 
marginalizați, minimalizați, 
văzând cum cultura hune- 
doreană se pierde și se dis
truge! Poetesa Paulina Popa, 
director de edituri de carte, 
susține, în acest sens, că „nici 
nu cred că mai putem vorbi

de cultură în județul nostru, 
pentru că nu se vede”! Ase
menea păreri au toți artiștii, 
scriitorii, oamenii de cultură 
ai județului. Toți își exprimă 
dezamăgirea că nu au o admi
nistrație culturală în județ a- 
șa cum își doresc, mai ales că 
văd, în întreaga țară, că se 
poate și altfel!
Mutare continuă

Dar să revenim la schim
barea sediilor Direcției. Asta 
pentru că ieri s-a petrecut o 
nouă mutare. De la grădinița 
de pe strada G. Barițiu, bi
rourile Direcției s-au pus din 
nou în mișcare. Sediul nou a 
fost stabilit la etajul trei al 
clădirii Minvest. Cea mai 
mare nedumerire a tuturor 
celor care au aflat este faptul 
că imobilul se află sub pază 
militarizată și că la intrare 
toată lumea trebuie legiti-

nevoie de pază militarizată la un sediu

Qi atunci stau și mă-ntreb la ce mama 
Onaibii ne trebuie nouă instituția asta?

Pentru ce vom scoate din buzunare bani să
plătim noii inspectori ANI? Ca să citească 
povești cu mătuși Tamara și unchi din Ameri
ca, ce le-au lăsat săracilor parlamentari mi
lioane de dolari? Stau și mă întreb cât de greu 
poate fi să verifici averea unui demnitar? Sau 
mai precis cât de greu este să demonstrezi că

A. omul ăsta a făcut bani negri? E simplu. Și tre- 
aba asta se poate face și cu Ștabii de prin 
Poliție sau Judecătorie. Atâta doar că nu
există interes. Cât despre ANJ... stați liniștiți, 
au parlamentarii grijă să facă nani!

Cred că în acest caz 
invitația de partici

pare la cultură ne 
este limitată. Este cel 
mai neavenit lucru 
pentru cultura hune- 
doreană! Direcția se 
va izola complet!
Adam Nicolae
- SCULPTOR

Este o altă bătaie de 
joc la adresa cul

turii din acest județ! 
De fapt Direcția aceas
ta ar trebui să fie 
redenumită ca 
Direcție pentru Fol
clor și atât!
Paulina Popa
- POETESĂ

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

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

doara

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

M, parter

..... ■■ ' ----------------------- - ■ ■

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

întrebarea săptămânii: Credeți că 

Primăria va construi, după cum a

prin 
SMS

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

comentarii, însoțite de nume.

^promis, bazinul de înot la Deva?

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 3 noiem
brie, ora 24.

Cultura se mută a doua oară în trei săptămâni

n
I J- i

i 
| i-
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mată! Oamenii de cultură 
sunt intrigați de apariția a- 
cestui nou obstacol dintre ad
ministrația culturii județului 
și cei care-i calcă sau nu-i vor 
mai călca pragul! Directoarea 
DCCPNC, Silvia Beldiman, 
susține: „faptul că avem pa

ză militarizată nu înseamnă 
că nu mai putem fi căutați. 
Nu am găsit alt spațiu avan
tajos pentru a ne muta”.

www.lniiian.ro s
«vww.nuvi.ro

Spune-ți părerea la forum! >

administrativ de cultură?
Jirft 4 -4 4'44 4 4 4 ti ir ir 444tJ444j» 4, * • 4 4 4 4*44*

Nu este deloc bine! 
Ar fi trebuit ca 

accesul în Direcție să 
fie mai puțin îngre
unat! Pentru cei care 
merg la Direcție este 
un lucru mai puțin 
plăcut!
Cristian Fodor

- SOLIST

Flori si candele de Ziua
Mortilor5
■ Zeci de comercianți 
au împânzit orașul cu 
produse specifice zilei 
de 1 noiembrie.

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia.ro

Deva - Flori, coroane, aran
jamente florale și candele de 
diferite mărimi stau pe tarabe 
așteptându-și clienții. Ziua 
morților este un prilej bun 
pentru zeci de comercianți 
pentru a obține profit. Și dacă 
buchetele de flori se vând la 
prețuri cuprinse între 20 și 35

de mii de lei, coroanele, care 
mai de care mai sofisticate, 
ajung până la 400.000 de lei 
vechi! Sigur că, pentru cei 
mai puțin pretențioși, există 
coroane la prețuri curpinse 
între 50.000 și 100.000 de lei 
vechi. în ceea ce privește o- 
ferta de candele, ea este foar
te diversă în privința culo
rilor. Cât despre prețuri ele 
sunt cuprinse între 10.000 și 
45.000 de lei vechi.
Vânzare modestă

„Merge destul de slab. Dar 
sper ca mai spre seară și mai 
ales mâine vânzările să 
crească progresiv. Am con-

Mi se pare foarte 
normal din mo

ment ce cultura este 
în fiecare zi încorse
tată cu câte ceva! 
Cred că va trebui 
păzită de români, să 
nu mai ajungă la ea! 
Dumitru HurubA
- SCRIITOR

Componentele 
Direcției au fost 

spulberate în patru 
vânturi. Control mili
tarizat trebuie, pentru 
iscălituri și cheltuieli 
fără rost în cultură.

Nicolae Gheorghiu
- publicist

Comercianții de flori speră la încasări record

fecționat 100 de coroane și 
sper să le dau pe toate”, 
spune Maria, una dintre 
vânzătoarele din piață. Nu 
pierd nici un prilej de a face 
un ban în plus, spune Ioana. 
„De 1 Martie confecționez 
mărțișoare, iar de Ziua

Morților confecționez coroa
ne. Știu că vânzările merg 
bine începând de mâine. Sper 
să vând toată marfa și să mai 
pun un ban în plus la buge
tul familiei. Că avem salarii 
mici și eu și soțul”, spune 
Ioana.

Ziariști arestați
Cluj-Napoca (MF) ■ Cinci 

dintre cei șase ziariști cer
cetați pentru constituire a 
unui grup infracțional și 
șantaj calificat au fost arestați 
preventiv, luni noapte, pentru 
29 de zile, în baza unor man
date emise pe numele lor de 
Tribunalul Cluj. Astfel, au fost 
arestați preventiv președintele 
Trustului Gazeta, Liviu Man, 
directorul executiv al trustu
lui, Aurel Mureșan, directorul 
executiv al Gazetei de Cluj, 
Dorel Vidican, directorul de 
publicitate al Gazetei de 
Oradea, Anca Cocuț și direc
torul de investigații de la 
Gazeta de Cluj, loan Oțel, fost 
șef al Brigăzii de Combatere 
a Crimei Organizate din IPJ 
Cluj. Cel care nu a fost reținut 
este șeful departamentului 
protecției internă a cotidian
ului „Bună ziua, Ardeal”, 
Adrian Avarvarei.

Redactorul-șef vă spune "Alo!"
Deva (A.S.) - Doriți să vă spuneți părerile 

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

Redactor-șef 
Adrian Sălăgean

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

mailto:tlherlu.strala@informmedla.ro
mailto:sanda.hacaniciu@informmedia.ro
http://www.lniiian.ro
mailto:tiberiu.straia@informmedia.ro
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1899-1 nut MK Intrarea iul IM ai 4M țr. Alba lulia. 
întreg .tarte® TransllvaMei a trecut sub autudtafea sa, 

înfăptuindu-se, astfel, prima unire politică a două provincii 

ta laurului Națlunal», cordusă de 

Ion Heilade lădulescu, prima revistă 

de specialitate care sprijină teatrul șl 
Iftaratura dramatică la limba română. 

3928 - Au început emisiunile radio
difuziunii româna.______________________

1942 - 5-a născut Earry Flynt. edl- 

tor al revistei americane «Hustler» 

1949 - A apărut primul număr al publicației «Frankfurter

Allqemeine Zaltung».____________________________________________
1961 -1 murit poetul Aron Cotruș (n: 5891).
1982 -A murit rtglzorulamrlcan raSgW»'»)

1993 -La Bisuxallas a intrat h vigoare Tratatul da la Maas
tricht privind Uniunea Europeană.

Prognoza pentru astăzi
Cer predominant senin. Maxima va fi de 

16°C, iar minima de 2°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Cer mai mult noros. Maxima va fi 

de 7°C, iar minima de -5°C.
Vineri. Cer partial senin. Temperatura 

maximă va fi de 3°C. Minima va fi de cir
ca -7°C.

a#

Calendar Creștin-Ortodox_____________
St. Doctori fără de arginți Cosma și Damian.

Calendar Romano-Catolic______________________
Toți Sfinții.

Calendar Greco-Catolic________________________
Ss. Cosma și Damian, medici taumaturgi fără plată, m.

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: A - C - SEF - ISTETE 
-IS - CUCUIE - U - TUG - SCRIS
- TURA - OT - SIIT - LUAT - TA
- AN - NI - PITIC - SIP - U - AS
- PT - T - IU - TARUSI - MV - 
COPIL - SPINI - LEU - CULME - 
TAIS

Berbec
Aveți ocazia să obțineți cu ușurință câștiguri 
vă sfătuim să fiți prudent și să evitați speculațiile. Dupâ- 
amiază s-ar putea să aveți o dispută eu partenerul de viață.

Taur
Vă ocupai de probleme financiare. Aveți sanse să redresați 
bugetul familiei. Dacă vl se propune o colaborare, ar fi bine 
să nu refuzați, Consultațl-vă și cu partenerul de viață.

Gemeni .t*

fete|î multe Je rezolvat, așa că vâ sfătuim să vă stabili^' 
clar prioritățile. Dimineața sunteți nevoit șl faceți cheltu
ieli neprevăzute, dar ni

Rac
Este o zi bună pentru a vă pune ta practica plartBtlIe de 
afaceri. Progresați considerabil pa plan financiar. Kulițllle 
cu colegii șl cu prietenii suit bune.

La* - ........ .................
U» BtotaR mai în tfMi din Armiile si ajuta . l. »9l atu 
îneaarcă să-și Impună punctul de vedere. Bacă nu va 
sttidulți să evitați o ceartă, riscați să repeți relațiile

tinaentale. Nu
problemele) 13 sfătuim să acceptați agutamil

Săgetător

Puteți avea succes la studii, în colaborări g ta tranzacții 
financiare. Soațe acestea vă pot aduce câștiguri importante. 
Dia^-amiază sunteți nevoit să plecați fcfer • călătorie.

Dimineața, nervozitatea vă poate pune E-rt. sifetație 
neplăcută. Rlscați să declanșați o ceartă « «-'octal 3e 
viață sau cu o persoană mai în vârstă din iar .iile.

Vărsător
în prima parte a zilei, aveți de alergat în stânga Ș în dreap
ta. Sunteți indispus șl aveți tendința de a exagera. Nu fiți 
încăpățânat, dacă vreți să nu vă certați ai persoana iubită! |> 

<s;. <:*iM 1
Pești
Aveți grijă să nu depășiți anumite limite și să nu țptsLmațl 
discuții în contradictoriu eu colegii! După-amiază putea. 
să aveți o problemă sentimentală neașteptată.

tnergieelMțrâL_______ ________ _____ _
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă intre 

orele:
8.00-14.00 în localitatea Nisipoasa

Gaz ___ ■
Astăzi, iu, irizarea gazului metan va fi întreruptă fe Deva, 

între orele:
9.00 - 12.00 pe str. George Enescu, Bl. 4A, sc. X, B și C.

*2»_____________________ -__
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 - 12.00 pe Str. Hărăului, Banatului. T. Vuia și Ardealu

lui.

i
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Orez arăbesc
Ingrediente: 1 kg orez, 450 g legume 

amestec mexican, 10 g sare, 20 g curry, 1 g 
secretul gustului, 50 g de ceapă, 100 g ulei, 
50 g unt.

Mod de preparare: Se spală orezul foarte 
bine și se pune circa 2 kg de apă la fiert. 
Când apa dă în clocot se pune orezul să 
fiarbă aproximativ 10 minute. După ce 
orezul a fiert se pune sub jet de apă rece, 
între timp se călește ceapa împreună cu 
untul. Când ceapa s-a rumenit puțin se 
adaugă legumele și se rumenește până ce 
legumele devin moi. Acestea se amestecă 
apoi cu sarea, curry-ul, delikat. La amestec 
se adaugă orezul.

7:00 Jurnalul TVR
800 Justiție militară (s). 

QCu: Catherine Bell

9:00 Dinastia (r)
930 Desene animate: 

Sabrina 
10:25 TVR 50. Izolați în 

România. TVR - singu
rul prieten 

1035 Elefantul cu bulină (r) 
1105 Lumea citește (r) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și restul lumii 

(ep. 67, SUA, 2003) 
13:30 Desene animate: 

0 Club Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR 

1530 Oameni ca noi.
Prezintă Dana Rusu 

16:00 Conviețuiri. Magazin 
pentru alte națio
nalități 

17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Pe ce dăm banii? 

18:00 Dis-de-seară. Prezintă:
Ovidiu Uscat, Constan
tin Trofin. Un show 

nou, care te convinge 
că ziua bună se poate 

cunoaște și seara! 
19:00 Jurnalul TVR

700 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore? 

Te uiți și 
câștigi

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om

B(film
11:15 Parte de carte (r) 
12:15 Familia Bundy: Aniver- 
0sarea celor 200 de

1

1300 Știrile
Te uiți și câștigi 

14:00 Nadine 

*B(comedie, SUA 1987).
Cu: Kim Basinger, Jeff 
Bridges, Glenne Head- 
ly. R.: Robert Benton 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea

Te uiți și câștigi 
17:45 Om sărac, om bogat

(s)
0Te uiți și câștigi 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

600 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

700 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Ciocan și Dan Capatos 
9:00 în gura presei 

, (reluare)
> 1010 Concurs interactiv
> 1100 Anastasia (film serial, 

Bdramă, Rusia, 2003).

Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, Daniel 
Strakhov

I
i

f
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’ 12:00 Wvere (serial)
i 1300 Observator cu Simona 

Gherghe
11345 Din dragoste (r) 

(divertisment) 
1600 Observator 
1645 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

0 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
600 Celebritate (s) 700 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 Pariul iubirii (s) 13:00 
Jurământul (s) 5:15 Rețeta de 
acasă 15:30 Suflete rănite (s) 
16:30 Poveștiri adevărate 
17:30 De 3x femeie 18:30 
Rebelde (s) 19:30 SOS, viața 

mea! (s) 20:30 Iubire ca în 
filme (s. România) 2130 Tărâ
mul pasiunii (s) 2330 Bărba-

•
I
1

1

I

I
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B:00 Lecția de... geografie (r) 
La plimbare prin Europa 830 
Cutia fantastică (r) 9:00 Doc
tor Who (r) 10:00 Tonomatul 
DP21130 Caracatița (s) 1230 

Școala părinților (doc. r) 1300 
Omul între soft și moft (r) 
14:00 ABC... de ce? 14:30 
Cutia fantastică (s) 15:00 
împreună în Europa. Pro

menada 1600 Jurnalul TVR (r) 
16:30 E Forum. Dezbatere 
17:00 Doctor Who (ep. 2, 
Marea Britanie, 2005) 18:00 

Lecția de... istorie. Povești de 
la Palat 1835 Caracatița (s) tul visurilor mele (s) 030 Po- 
19:25 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (doc.) 2000 Buge
tul meu. Prețul banilor 20:30 

Bazar 21:00 Ora de știri 
22:10 Bab'Aziz, prințul care își 
contemplă sufletul 24:00 
Transfer

veștiri adevărate (rj 130 Iubire 

ca în filme (s, r)

♦

063007.00 Observator (r)
1630-1645 Știri locale

‘ 1900 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport Meteof

Poftă bună! (Foto: arhivă)

20:15 La Urgență (ep. 6, 
0România, 2006). Cu: 

Florin Piersic Jr., 
Daniela Nane

21:15 Ochiul magic 

22:15 Un european ca mine 
0(ep. 3)

2245 Jurnalul TVR 

23:05 Prim plan 
2345 Cultura libre. Modera

tor Dragoș Bucurenci 
0:30 Viața ca-n filme (ep.

06, comedie, SUA 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben

1:10 Cealaltă față a Pa-
> q radisulul (love story, 

SUA, 2004). Cu: 
Christopher Gorham, 
Anne Hathaway, Joe 
Foiau, Nathaniel 
Lees. Regia: Mitch 

Davis
3:06 Jurnalul TVR (r) 

Meteo,
40Cultun (r) 

450 Tezaur foldoric (r)

t

I

20:15 Vacanța Mare

21:15 Campionii 
(in direct Steaua 

Champions 
League)

21SSS UEFA
Champions League: 
Real Madrid-
Steaua 
(transmisiune
In direct) 
-Știrile Pro Tv 

2400 Rezumat Champions
League

2:00 Familia Bundy 

El (film serial, 
reluare)

2:25 Omul care aduce 

cartea (reluare)
230 Știrile Pro Tv 
3:30 UEFA Champions 

League: Real Madrid- 

Steaua
(reluare)

5:15 Rezumat Champions 

Leaaue 
(reluare)

2030 Ziua judecății 

(divertisment) 

2230 Fast Food
B(film serial comedie, 

■ România, 2006). 
Cu: Alina Crișan, 
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter, 
Alin Roșu, 
Adrian Nartea, 
Edgar Nistor 

2300 Observator 

cu Andreea 

Beredeanu și Andrei 
Zaharescu.

Sport 
2400 Alias

0 (film seral, reluare) 
100 întâmplări hazlii

0 (serial)
210 Concurs interactiv 
310 Observator 

(reluare)

410 Anastasia 
El (film seral, reluare) 

500 Vocea inMi 
H(film serial reluare)

t

t
i
I

I
1

I

1
I
I

t
i

»

» 
I
I

1

I

f

8:00 Sport cu Florentina 8:05 

Teleshopping 8:35 Moștenire 
regăsită (film, r) 1035 Come
dia boacănelor (r) 1100 Tele 

RON 13:00 Play 1430 Dragos 
te și putere (s) 15:00 Pistolari 
la pensie (western, SUA, 
1988). Cu: Willie Nelson, Ri
chard Widmark 17:30 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
19:00 Comedia boacănelor 
19:30 Camera de râs 20:00 
Cronica Cârcotașilor 22:00 

Trăsniți în N.A.T.O. 22:30

10:25 Medul vieții (dramă, 
SUA 2005). 1205 Totul pentru 

bani (comedie. Franța, 2004). 
1335 Peter Pan (aventuri, SUA 
2003). 1525 Femeile adevărate 

sunt plinuțe (comedie, SUA
2002) . 16:50 Napoleon Dyna
mite (comedie, SUA 2004). 
1820 Sister Act (comedie, SUA, 
1992). 2ft00 Cronide At Nar
nia: Led, vrăptoarea și dulapul 

(aventuri, SUA, 2005). 2220 
Dispărutele (dramă, SUA,
2003) . 035 Urmărire pe 
autostradă (ac^une, Canada, 
2003).

• -î-. -■.^■5

830 Revista presei 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 1100 
Teleshopping 11:30 Ce bine 
e acasă! (s) 12:00 Quizzit 
13:00 țara Iu’ Papură Vouă 
(divertisment 2004) 13:20 

Look who is winning 14:30 
Miezul problemei (r) 16:00 
Naționala de bere 17:00 Băr
batul din vis (s) 18:00 Baronii Focus Plus. Prezintă: Cristina 
(r) 18:30 Știri Național TV 
19:45 Țara Iu' Papură Vouă 

(divertisment 2004) 20:15 
Sărut mâna, mamă! 22:00 
Baronii (s) 2230 Miezul pro
blemei 24:00 Știri

Jopescu 23:30 Săptămâna 
nebună 0:30 Focus (r) 1:30 
Sunset Beach (s)

1400 Realitatea de la 14:00 

14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 16:50 Marfa cu 

Dragoș Bucur 1700 Realitatea 
de la 17:0017:10 Tu faci Rea
litatea! Cu Mihai Tatulici 
17:45 Editorii Realității 1800 
Realitatea de la 18:00 18:50 

Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 20:50 Mar
fa 21:50 Prima ediție 22:05 

100% 23:00 Realitatea de la 

23:00 23:15 Politică, frate! Cu 
Andrei Gheorghe 24:00 Rea
litatea de la 24:00

t

I

I
1

I
1

10:10 Verdict: Crimă! (r) 11:45 

Verdict: Crimă! (r) 12:45 Te
rapie intensivă (r) 13:45 Me- 
rrie Melodies Show (s) 14:15 
Liga juniorilor (s) 14:45 Cine
ma - Entertainment News 
15:00 Joan din Arcadia (r) 
16:15 Cinema 16:30 Noi toți 
(r) 17:00 Verdict: Crimă! (s) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Cinema - Entertain
ment News 20:20 Joan din 
Arcadia (s) 2130 Noi toți (s) 
22:00 Pasărea spin (p. 1) 
2400 Verdict Crimă! (s)

9:00 Verissimo. Cu Gina Tăna- 
se 10:00 Euromaxx (r) (doc.) 
10:30 Euroblitz - Automotor 
(r) 11:00 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 13:05 Briefing (r) 
14:00 Teleshopping 14:35 Lu
mea cărților 15:00 Telesho-! 
pping 1535 Euromaxx (doc.) 
16:00 Nașul r) 18:00 6! Vine 1 
presa! 20:00 Tatăl risipitor 
(dramă, România, 1974). Cu: 
Toma Caragiu, Marga Barbu, 
Gheorghe Dinică 2200 Nașul. ’ 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 Știri. Emisiune informa
tivă 0:15 6! Vine presa! (relu
are) 2:15 Tatăl risipitor (r) 
(dramă, România, 1974)

6:00 Motociclete ameriș’ >■ 
7:00 Construcții pentru . ,r 
pioni 8:00 Petrol, sudoare și 
platforme 9:00 Motociclete 

americane 10:00 Ray Mears 
11:00 Motociclete americane 
12:00 Construcții pentru cam
pioni 13:00 Petrol, sudoare și 
platforme 14:00 Aglomerație 

în aer 15:00 Cum se fabrică 
1600 Curse 1700 Automobile 
americane recondiționate 
19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Gigantul aerului: Arbus 
A380 21:00 Dezastrul perfect 
22:00 Dosarele FBI 23:00 
Rable și reparații 2400 Aglo
merație în aer
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Deva (C.P.) - Orice utilizator poate afla de pe site Infor
mații ți noutăți despre produsele sau serviciile pe care le

Ziua asistaților la
■ Șapte asistați care își 
serbează ziua de naște
re au fost sărbătoriți 
ieri la Brănișca.

selecția se poete face Inclusiv după Județ. De asemenea, 

se pot selecta șl căuta direct produse.

oferă pieței o anumită firmă. Firmele sunt înscrise șl pot 

ft accesate pe categorii, în funcție de domeniul de acti
vitate. Exista șl un motor de căutare Intern prin care

Ina Jurcone
Ina.jurcont9lnforn1mtdla.ro

Amplasarea aparatelor radar în data de 01.11.2006:
- DN 7: lila - Burjuc - Zam - limita jud. Arad;

- DN 66: Băda - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea șl Mihai 

Eminescu.
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Societatea

SJF1

Preț \
închidere Oel/acț) 

2.7200
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mee 
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. ■ 0.6000
Banca TranrUvanla 1.1000 e>1.as
BRD 19,2000 +1.59

Rubrici realizat! ele SVM IFB FINWE5T 5A DEVA. :
b-dul Daeebal, Bl. R. parter (lingă QUASARJ, »l.: 221277
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Brănișca - Sărbătoarea de
dicată asistaților din Centrul 
de îngrijire și Asistență 
Brănișca a adus în centrul 
atenției toate cele șapte per
soane internate care și-au 
sărbătorit ziua de naștere în 
lunile octombrie și noiembrie.

„Sărbătorim zilele de naș
tere ale asistaților de peste 10 
ani. în fiecare toamnă au fost
alături de noi soliști și di
ferite formații de muzică po
pulară care i-au încântat în 
mod deosebit pe toți cei pre- 
zenți”, declară Marius Sur- 
gent, directorul Centrului de 
îngrijire și Asistență Brăniș

Ansamblul de copil de la școala din Luncolu de Jos au prezentat un program artistic

ca. Sunt prezenți anual An
samblul de copii de la Școala 
din Luncoiu de Jos clasele II- 
IV și soliști de muzică popu
lară printre care binecunos
cuta interpretă Lidia Benea 
Matei. Sărbătoriții au fost fe

licitați și au primit cadouri 
din partea Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protec
ția Copilului Hunedoara. Cel 
mai valoros cadou - un scaun 
cu rotile acționat electric - a 
fost primit de un bărbat, care

nu se putea deplasa, de la un 
donator anonim. Printre in
vitați s-au numărat perso
nalități locale și reprezentanți 
ai Direcției Generale de Asis
tență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara.

Prefect»» Județului Hunedoara:___________________
Aurei Dan Pricâjan, subprefect începând cu ora 10.00

Consffiul Județean Hunedsara:_______________
FMIr^a MoM președintă 09.00-12.00

Primâria Municipiului Deua:______________________
Mircia Muntean, primar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștle:
Teodor Iordan, secretar 09.00-11.00

Primăria Municfotulul Hunedoara:__________________
Aurel Bugnariu, secretar începând cu ora 09.00

i Poliția Municipiului Petroșani:______________________
Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului 

Petroșani 10.00-12.00

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 șl 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân

durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

.-blocuri luate 
(împreună.

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

9 4 6 3 2 8 1 7 5

1 8 7 6 9 5 2 3 4

3 5 2 4 7 1 9 6 8

6 2 1 8 5 4 3 9 7

5 9 4 7 3 2 8 1 6

8 7 3 9 1 6 4 5 2

4 3 5 2 6 9 7 8 1

7 6 8 1 4 3 5 2 9

2 1 9 5 8 7 6 4 3

Avansați

3 9 8 5 2 1 4 6 7

4 7 1 6 3 9 5 2 8

6 2 5 7 4 8 1 9 3

8 5 3 4 7 2 9 1 6

7 4 6 9 1 3 2 8 5

2 1 9 8 6 5 3 7 4

9 3 4 1 8 6 7 5 2

1 8 7 2 5 4 6 3 9

5 6 2 3 9 7 8 4 1

Județ calamitat social
Deva (I. J.) - Fondurile des

tinate proiectului inițiat , de 
Agenția Națională pentru 
Dezvoltarea Zonelor Miniere 
(ANDZM) provin de la Ban
ca Mondială și Guvernul 
României și pot fi accesate 
de către autorități locale, 
organizații nonguvernamen- 
tale și grupuri comunitare, 
în parteneriat și în limita 
bugetului fiecărei compo
nente de program. “Compo
nenta “Crearea capacității 
comunitare” urmărește asis
tarea celor 46 de localități

miniere din aria de operare 
a RL DEVA - BRAD afectate 
de restructurare. Finanțarea 
propriu-zisă se va face abia 
în primăvara anului 2007. 
Până în acest moment au 
fost finanțate 16 proiecte 
derulate de șase ONG-uri în 
domeniul artei populare, 
prelucrarea lemnului și 
învățământului. Toate au 
fost implementate la Hune
doara, Brad, Călan și 
Hațeg”, declară Marinela 
Moldoveanu, coordonator 
RL a ANDZM.

Avem modă,
Deva (C.P.) - Aproximativ 

80 de firme din țară se reu
nesc, timp de cinci zile, la 
Deva, pentru a participa la 
expoziția „Expo Banat Fa
shion”. Organizată în pre
mieră în județ, manifestarea 
se vrea a fi un târg de toamnă 
cu vânzare. „Ne așteptăm să 
avem circa 10000 de vizitatori.

Aceștia vor putea admira și 
cumpăra, la preț de producă
tor, articole de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, lenjerie, biju
terii. Vor avea loc prezentări 
de modă din colecțiile firme
lor participante. în acest con-

la Deva
text sunt invitați și elevii Li
ceului „Sigismund Toduță” 
din Deva pentru a-și prezenta 
propriile colecții”, a declarat 
Flavia Arșoi, coordonatorul 
Centrului de Afaceri Master, 
reprezentant regional al Ba
nat Expo Show Timișoara. Bi
letul de intrare Costă 1 leu și 
va fi însoțit de un talon de 
participare la Tombola Vizita
torului, care va avea loc du
minică. Expoziția este găzdu
ită de Sala Sporturilor din 
Deva, în perioada 1-5 noiem
brie. Programul de vizitare 
este zilnic între orele 10-19.

Punct de pensie

Deva (C. P.) - Pilasi Virgil 
din municipiul Hunedoara do
rește să știe de ce nu a pri
mit nimic la pensie în lunile 
ianuarie și septembrie.

Răspunsul CJP Hunedoara: 
„Domnul Pilasi are stabilite 
1,42684 puncte de pensie, după 
recalculare punctajul său a 
fost de 1,26732. Punctajul eva
luat de 1,26732 înmulțit cu va
loarea punctului din luna sep
tembrie 2005 de 295,56 lei = 375 
lei, dânsul având în plată 416 
lei a rămas cu cuantumul mai 
mare. Punctajul evaluat de 
1,26732 înmulțit cu valoarea 
punctului din luna ianuarie

2006 de 323,1 lei = 409 lei, dân
sul având în plată 416 lei a 
rămas cu cuantumul mai 
mare. Punctajul evaluat de 
1,26732 înmulțit cu valoarea 
punctului din luna septembrie 
2006 de 339,3 lei = 431 lei, dân
sul având în plată 416 lei a pri
mit diferența de 15 lei”.
Schimbarea numelui

Deva (I.J.) - Aniella Bușilă 
vrea să-și schimbe numele de 
familie și a întrebat la mai 
multe primării cum se poate 
face aceasta și de ce acte are 
nevoie. Pentru că de fiecare 
dată a primit un alt răspuns 
s-a adresat Cuvântului liber. 
„Toți cei care doresc să-și

schimbe numele trebuie să se 
adreseze Serviciului de Stare 
Civilă pe raza localității unde 
locuiesc. Pentru că nu ați 
specificat localitatea de unde 
sunteți, dacă locuiți în medi
ul rural vă adresați serviciu
lui de stare civilă de la primă
ria comunei. Va trebui să de
puneți o cerere motivată, copii 
legalizate după certificatul de 
stare civilă, un exemplar din 
MO, partea a IlI-a, în care a 
fost publicat extrasul din cere
rea de schimbare a numelui, 
exemplar de la publicarea că
ruia să nu fi trecut mai mult 
de un an”, declară reprezen
tanții Oficiului de Stare Civilă 
Deva.

Program
București (I.J.) - Tre

ningul de Dezvoltare Ma
nagerială și Leadership 
va avea loc la București 
în perioada 4-5 noiem
brie. Structura cursului 
este următoarea: Profi
luri manageriale, Carac
teristici manageriale, De
legarea competențelor, 
Managerul și munca în 
echipă etc. Ponderea ac
tivităților în timp este 
de: 70% practică și exer
ciții și 30% însușirea no
țiunilor de bază, a con
ceptelor.

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

A

îți utilează casa!
Vrei să ai numai de 

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

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

i Talon pentru concurs 
l Nume______________________
I Adresă_____________________

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!
............. .. .......................

- 1 noiembrie 2006
____Prenume________________  !

! Telefon________________________ Sunteți abonat?__________ !
întrebarea zilei: Credeți că moda este un lucru absolut indis- ; 

• pensabil zilelor noastre? DA □ NU _J ■
I

http://www.e-Firme.ro
Ina.jurcont9lnforn1mtdla.ro
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Școli fără apă rece, la Lupeni• Furt. Doi tineri din Petrila au furat ușile 
metalice de acces de la subsolul unui bloc 
de locuințe din oraș. Prejudiciul a fost recu
perat. (M.S.)

• Număr fals. Un tânăr de 20 de ani, din 
Hațeg, a fost prins de polițiști în timp ce 
conducea o motocicletă Kawasaki ce purta 
un număr fals de înmatriculare. Plăcuța de 
înmatriculare figura în evidențele Poliției 
Rutiere ca fiind furată din Germania. (M.S.)

■ De lipsa apei reci 
sunt afectați peste 
10.800 de elevi care 
învață în orașul Lupeni.

Lupeni (M.S.) - Școlile din 
orașul Lupeni au rămas fără 
apă rece după ce Regia Auto
nomă a Apei Valea Jiului 
(RAAVJ) a oprit distribuția 
apei curente spre aceste uni

Paznic cercetat pentru furt
Certej (M.T.) - Un agent de pază, angajat 

la E.M. Certej, care în noaptea de duminică 
spre luni, în timp ce se afla în serviciul de 
pază a furat 74 metri de cablu trifazic din 
cupru, din incinta Uzinei numărul 2, este 
cercetat de polițiștii Postului de Poliție 
Certeju de Sus. Din cercetările efectuate de 
polițiști a rezultat că, în timp ce se afla în 
serviciul de pază la E.M. Certej - Uzina nr. 
2, cu ajutorul unui ferăstrău, a tăiat 74 m 
de cablu trifazic. Odată furat, cablul a fost 
încărcat de paznic în mașina personală și 
transportat într-o zonă mai retrasă, pe malu
lui Văii Certejului, unde i-a dat foc pentru 
a-i topi izolația, loc în care, de altfel, a și 
fost depistat de polițiști, dimineața, în jurul 
orei 08:00. Agentul de pază urma să valori
fice cuprul, unor persoane ocazionale, con
tra sumei de 10 lei kilogamul, iar cantitatea 
ce trebuia să rezulte după topirea izolației 
este aproximată la 50 kilograme. Prejudiciul 
cauzat este de 5.000 lei. în continuare, 
polițiștii Postului de Poliție Certeju de Sus 
efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt calificat pentru clarifi
carea cu exactitate a împrejurărilor în care 
s-a comis fapta.

cornei Resmeriță (Foto: T. Mânu)

Ambasadori ai mediului
■ Programul JRC a adus 
școlii „Lucian Blaga" ti
tulatura de ambasador 
al mediului.

Deva (C.B.) - în urma pro
gramelor Junior Ranger 
Camp 2005 și 2006 organizate 
în Munții Retezat, Școala 
Generală „Lucian Blaga” din 
Deva a fost declarată amba
sador al mediului în județul 
Hunedoara. „Este singura 
școală din mediul urban care 
se poate mândri la nivel de 
județ cu această titulatură. 
Pentru proiectele desfășurate 
în acești ultimi doi ani, am 
primit felicitări din partea 
doamnei ministru Sulfina 
Barbu și am obținut sprijinul 
Gărzii de Mediu din județ 
pentru proiectele viitoare. E 
o mare onoare pentru noi că

Grupul Stolojan, fără forță

Controale. Poliția Rutieră a aplicat 159 
de amenzi șoferilor care nu au respectat le
gislația cu privire la circulația pe drumurile 
publice. Aproape 30 de sancțiuni se referă 
la depășirea vitezei legale, iar un permis a 
fost ridicat pentru consum de alcool. (Foto: co

Primul Halloween
Deva (C.B.) - Halloweeh-ul este sărbătorit 

în continuare în școlile din Deva. Ieri a fost 
rândul copiilor de la Școala Generală 
„Lucian Blaga” din Deva să-și etaleze cos
tumele de vampiri sau vrăjitori. Festivitatea 
a cuprins un concurs de creat sperietori din 
dovleci, un concurs de dans și s-a încheiat 
cu prezentarea costumelor. La sfârșit flecare 
participant a primit un cadou-surpriză. „Este 
pentru prima dată când școala noastră orga
nizează Halloween-ul. Dacă ne uităm la 
numărul de participanți, putem spune că fes
tivitatea este o reușită. Ne bucură partici
parea părinților care, de altfel, au creat și 
costumele”, a spus Janeta Duțu, consilier 
educativ al școlii și organizatorul festivității.

Deva (M.S.) - Grupul de 
susținere al Platformei po
litice lansate de Theodor 
Stolojan nu are forța nece
sară „să rupă” organizația 
județeană Hunedoara a Par
tidului Național Liberal 
(PNL), a declarat ieri preșe
dintele PNL Deva, Florin 
Oancea. „Din acest motiv 
nu i-am luat în serios. Mai 
degrabă sunt niște oameni 
frustrați și îi vom lăsa așa. 
Membrii grupului nu re
prezintă organizația jude
țeană PNL și nu fac parte 
din structuri de conducere

Elevii și-au etalat costumele de Halloween

vyww.huon.ro
Vezi alte fotografii pe

www.huon.ro * /

Incendiu la 
Tribunal

Deva (T.S.) - Pompierii 
militari au intrat în aler
tă ieri, în urma unui apel 
telefonic ce anunța că în 
incinta Tribunalului Hu
nedoara s-a produs un in
cendiu. Din fericire, focul 
a fost stins de cei care 
asigurau paza în insti
tuție. Incendiul a avut loc 
în jurul orei 16:00 când 
clădirea era aproape goa
lă. Din primele cercetări 
reiese că focul a izbucnit 
de la un scurtcircuit pro
dus la un cablu de ali
mentare cu energie elec
trică. Focul a fost stins 
rapid, paguba fiind... un 
metru pătrat de mochetă 
arsă. 

tăți de învățământ din cauza 
datoriilor de 70.000 de lei înre 
gistrate de administrația loca
lă la plata facturilor.

„Primăria Lupeni nu a mai 
achitat facturile pentru apa re
ce de la școlile din oraș din 
anul 2003. De la începutul lui 
2006, nu am reușit să luăm le
gătura cu primarul orașului 
pentru stabilirea unui grafic 
de plăți. Și alte primării din 
Valea Jiului au datorii la apă 
rece, dar acestea au convenit 
angajamente de plată pe care 
le onorează”, a declarat purtă
torul de cuvânt al RAAVJ Pe
troșani, Gabriela Gomoi, care 
a precizat că situația ar fi 
putut fi evitată dacă primarul 
orașului Lupeni ar fi confir
mat, în scris, că va onora 
obligațiile restante. în replică, 
primarul orașului Lupeni, 
Cornel Resmeriță, a afirmat că 

Gabriela Navratil

suntem singura școală din 
județul Hunedoara aleasă să 
fie ambasador al mediului”, 
afirmă directorul școlii și 
inițiatorul proiectelor Junior 
Ranger Camp, Gabriela Na
vratil. în această vară, 8 din

ale acesteia”, a spus Florin 
Oancea. Liderul PNL Deva 
a adăugat că organizația ju
dețeană sprijină, în conti
nuare, programul de guver
nare și pe președintele 
PNL, Călin Popescu Tări
ceanu, menționând că unul 
dintre obiective ■ integrarea 
României în UE - a fost 
îndeplinit. Creșterea nivelu
lui de trai, pe termen me
diu și lung, este o altă țintă 
ce poate fi atinsă în con
dițiile unei creșteri eco
nomice anuale constante de 
5 la sută, susține Oancea.

Investiții SAPARD în procesare
■ Un abator modern 
se va deschide luna 
aceasta în localitatea 
Sălașu de Sus.
Clara Pâs
clara.pas@infcrniinedia.ro

Deva - Construcția abatoru
lui, destinat sacrificării ani
malelor în condiții de igienă, 
este rezultatul unui proiect 
SAPARD în valoare totală de 
2 milioane de euro. Acesta va 
fi al doilea abator din județ, 
după cel de la Nojag, care res
pectă normele sanitare euro
pene, a declarat Artur Kovaci, 
director în cadrul DADR Hu
nedoara. în perioada 2005-2006, 
în județul Hunedoara au fost 
depuse peste o sută de proiec
te pentru obținerea de finan
țări nerambursabile prin pro

Școlarii din Lupeni nu se pot spăla nici pe mâini (Foto: t. Mânu)

a discutat cu directorul 
RAAVJ Petroșani și că i-a 
spus că va achita circa 25.000 
lei din facturile restante în 
data de 7 sau 8.11., după ce va 
primi mai multe sume defal
cate la bugetul local. „Dom
nul director nu a înțeles acest 

tre elevii de la Școala „Lucian 
Blaga” au participat la 
acțiuni de ecologizare în 
Munții Retezat având o 
susținere necondiționată din 
partea Parcului Național 
Retezat.

„Datorită pasiunii pentru 
munte am realizat acest 
proiect care disciplinează 
copiii foarte mult. Imediat 
după tabăra din acest an, am 
fost la Costinești unde am 
avut ocazia să vedem pre
ocupările școlilor din alte 
județe și am ajuns la con
cluzia că acțiunea noastră a 
avut un impact bun și că am 
câștigat foarte mult în plan 
educativ”, susține Gabriela 
Navratil.

La această școală se vor 
organiza în viitor ore de 
mediu la care vor putea par
ticipa și elevi de la alte școli.

Galerie în haină nouă
Deva (S.B.) - Președintele 

Filialei Uniunii Artiștilor 
Plastici Deva - Hunedoara, 
loan Tengheru, spune că „G- 
aleria „Forma” trebuia să fie 
renovată și să ofere o altă 
imagine a vieții artistice din 
Deva, având în vedere faptul 
că acest spațiu public de cul
tură găzduiește foarte multe 
manifestări culturale, de toate 
genurile, apreciate de cei care 
participă la ele. Este pentru 
prima dată în Deva când 
autoritățile locale se implică 
în viața artiștilor plastici 
deveni. De fapt au început să- 
și mai facă apariția și la ma
nifestările acestora, ceea ce 
nu poate decât să ne bucure!” 

în județ vor exista două abatoare moderne pentru sacrificarea 
animalelor (Foto: CL)

gramul SAPARD. Dintre aces
tea, 117 proiecte sunt confor
me, 99 dintre ele primind fi
nanțare. Valoarea totală a pro
iectelor este de 85,7 mii. euro, 
ceea ce situează județul pe lo
cul doi în Regiunea V Vest, 
după județul Timiș. în cadrul 
acestor proiecte, 11 vizează 

lucru. Voi cere oficial demisia 
din funcție a directorului 
RAAVJ prin adrese scrise pe 
care le voi înainta miercuri 
Instituției Prefectului și Con
siliului Județean Hunedoara. 
Școlile sunt ale tuturor”, a 
spus primarul din Lupeni.

Semafoare 
pentru pietoni

Deva (M.S.) - Montarea 
unor semafoare pentru 
pietoni în zonele de tra
fic foarte aglomerat din 
Deva ar preveni acciden
tele în care simt implicați 
pietonii, este de părere 
consilierul local Carol 
Panduru (PNL). Unul din
tre locurile în care ar pu
tea fi puse în funcțiune 
semafoarele pentru pie
toni ar fi stația de auto
buz „Opera”, loc în care 
circulația mașinilor este 
mult îngreunată la orele 
de vârf. Acestea funcțio
nează cu timpi de aștep- * 
tare și sunt comandate de 
la un buton de către oa
menii care așteaptă să 
traverseze strada.

Galeria „Forma"

modernizarea sau construirea 
unor noi unități de procesare 
a produselor agricole, valoa
rea investițiilor ridicându-se 
în acest caz la 23 de mii. euro. 
în perioada 2000-2004, investi
torii hunedoreni au întocmit 
15 proiecte cu o valoare totală 
de 10,5 mii. de euro.

vyww.huon.ro
http://www.huon.ro
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Cartas,
■ Lidera echipei Cetate 
Deva a jucat, ieri, pen
tru echipa națională la 
Trofeul Carpați.

ClPRIAN MaRINUȚ_________________
ciprian.marinu1@ipfornimedia.ro

• Transfer eșuat. Antrenorul echipei
Cetate Deva, Marcel Șerban, consideră că 
jucătoarea Daniela Militaru care a susținut, 

‘ ieri, probe de joc la formația deveană nu are
suficientă valoare pentru a prinde un loc în 
echipă. "Militaru joacă inter sau centru, dar 
nu m-a convins că ar fi mai bună decât ce 
avem noi în lot", comenta tehnicianul. (C.M.)

Cluj - Carmen Cartaș, li
dera echipei Cetate Deva, a 
fost cotată de antrenorul 
naționalei de handbal femi-

Romania A - Romania B 31- 
26 (20-15)_________________
Romania A: Pîslaru, Huțupan - 

Meiroșu (6), Senocico, Manea (2), 
Luca (4), Elisei-Ardean (2), 
Avădanii (4), Tivadar, Cartaș (1), 

Beșe (2), Cherescu (1), Maier, 

Gîlcă (9).
Romania B: Grecu, Nichita, Tol- 

nai-Crap (5), Mateescu, Geiger 

(6), Ivan, Druțu (1), Vădineanu, 
Bîrsan, Neagu (7), Pușcasu, Balint 

(1), Nechita.

• Mai multă forță. Handbalistele de la 
Cetate Deva vor avea în perioada de întreru
pere a campionatului un program de antre
namente care urmărește îmbunătățirea 
pregătirii fizice. "Două săptămâni vom face 
antrenamente de rezistență la Pădurea 
Bejan, Stadionul Cetate și la sala de forță. 
Apoi, vom intra în sală pentru pregătirea 
tactică", afirma antrenorul Marcel Șerban.

Memoriu
Petroșani (V.N.) - Marin Tudorache, 

antrenorul echipei Jiul, a declarat că oficialii 
clubului intenționează să facă un memoriu 
împotriva arbitrului Ionică Serea. Este vor
ba de arbitrul care a condus partida cu Poli 
Timișoara, pierdută de formația din 
Petroșani cu 0-1, în cadrul etapei a XIII-a a 
Ligii I. „Este clar că în acest tur de campi
onat Jiul a fost o echipă defavorizată. Știu 
că e o pierdere de timp chestia cu memori
ile, dar nu se poate continua la nesfârșit”, a 
afirmat tehnicianul. Antrenorul mai spune 
că îi e teamă ca echipa sa să nu aibă de 
suferit în partida de pe teren propriu cu Uni
versitatea Craiova, din cadrul etapei a XIV- 
a a Ligii I, pentru că tehnicianul formației 
oltene, Ștefan Stoica, pune presiune pe arbi
tri. „Ionică Serea ne-a dezavantajat clar în 
meciul cu Poli Timișoara. Dacă Ștefan Sto
ica avea parte de arbitraje tendențioase așa 
eum a avut Jiul, cred că s-ar fi spânzurat 
demult”, a menționat Tudorache.

Brădenîi, printre cei mai buni

Gimnastele și-au etalat grația și talentul

■ Echipajul de aeromo- 
dele al CC Brad a câști
gat toate competițiile la 
care a participat.

A

Valentin Neagu_______________
Valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - La sfârșitul săptă
mânii trecute, la Sibiu s-a 
desfășurat Festivalul Spor
turilor Tehnico-Aplicative și 
Cupa „Hermann Oberth”. 
Competițiile au fost organizate 
de MEC, Inspectoratul școlar, 
DSJ Sibiu și Fundația „Her
man Oberth”. La cele două 
competiții au participat echi
paje din 15 județe, între care 
și cele de la Casa Copiilor 
Brad, condus și antrenat de 
Adrian Maxim, și Casa Copi-

Cupa „Petroșani", la 
gimnastică aerobică

Deva (V.N.) - Recent, în Valea Jiului s-a 
desfășurat Cupa „Petroșani” la gimnastică 
aerobică. La întreceri au participat sportivi 
de la cele două cluburi din județ care au 
asemenea disciplină - CSS Cetate Deva și 
CSS Petroșani. Președintele Asociației 
Județene de Gimnastică, Voichița Tebieș, 
ne-a declarat că a fost un concurs de înalt 
nivel, la el participând multe campioane 
naționale. Odată cu aceste întreceri s-a 
încheiat și calendarul competițional pe acest 
an al gimnasticii aerobice în județ.

Memorialul 
Gh. Ola

Deva (C.M.) - Echipele Mu
reșul Deva și Corvinul Hune
doara au câștigat etapa zo
nală (Valea Mureșului) a 
competiției Memorialul „Gh. 
Ola”, rezervată copiilor, 
desfășurată, ieri, la baza Real 
Sport. Mureșul, antrenată de 
Alex. Moga, s-a impus la gru
pa de vârstă de 11 ani, după 
ce a câștigat toate meciurile: 
4-1 cu CFR Marmosim, 3-2 cu 
Aurul Brad și 5-4 cu FC Cor
vinul. Corvinul, antrenată de 
Florea Văetuș, a ocupat locul 
I la grupa de 10 ani, tot după 
trei victorii: 5-0 cu Aurul 
Brad, 3-0 cu CFR Marmosim 
și 8-2 cu Mureșul Deva. Cele 
două formații vor juca 
finalele etapei județe cu 
câștigătoarele fazei zonale 
Valea Jiului.

Câștigătorii locurilor J___  _____  _______ ____
Individual feminin, categoria I, Ancuța Lupău, CSS Cetate 

Deva; juniori II, Bianca Becse, CSS Petroșani; perechi, Pre

mia Matei, Dacian Barna - CSS Petroșani; trio, Gabriela 

Ioana, Delia Olteanu - CSS Cetate Deva, Adela Cutași, 

CSS Petroșani; grup, Gabriela Ioana, Della Olteanu, Paula 

Dobra, Monica Bănică, Valentina Istrate, Mădălina 

lovănescu - toate de la CSS Cetate Deva..

Trântă la Vața
Vața (C.M.) - Peste 30 de 

tineri din comuna hunedore- 
ană Vața de Jos au participat, 
duminică, la tradiționalul 
concurs de trântă organizat, 
anual, de Direcția pentru 
Sport Hunedoara cu scopul de 
a revitaliza sportul în medi
ul rural. Câștigătorii com
petiției au fost: Alexandru 
Grădinaru (ctg. 35 kg); 
Roman Chiș (ctg. 45 kg), 
Mihail Palievici (ctg. 49 kg), 
loan Palievici (ctg. 55 kg) - 
toți de la Școala Baia de Criș, 
Adrian Rus (ctg. 75 kg, Școala 
Vața de Jos), Beniamin 
Gomoi (ctg. 60 kg, satul Ciun- 
gani), Dionisie Rus (ctg. 68 
kg, Liceul Avram Iancu din 
Brad)

în lotul A al României
nin, Gheorghe Tadici, între 
cele mai bune jucătoare din 
lotul tricolor. în momentul în 
care handbalistele naționalei 
au fost împărțite în două 
echipe pentru a juca astfel la 
Trofeul Carpați de la Cluj, 
Cartaș a fost nominalizată de 
Tadici în lotul A al primei 
reprezentative. Ieri, în primul 
joc al competiției, Lotul A al 
României, antrenat de prin
cipalul Gheorghe Tadici, a 
învins lotul B, condus de 
secundul Dumitru Muși, cu 
scorul de 31-26 (20-15).
Probleme medicale

Cartaș a jucat destul de 
bine, în perioada cât a fost 
în teren, a marcat un gol și 
a mai avut câteva ocazii, dar 
le-a ratat. „Sunt onorată de 
alegerea antrenorului și sper 
să demonstrez că merit să fiu 
la națională. îmi pare însă 
rău că nu pot evolua la nivel 
maxim, din cauză că nu sunt 
refăcută chiar sută la sută 
după operația din vară și în 

Aeromodeliștii brădeni (Foto: CL)

ilor Hunedoara, condus de 
Doinei Șerban.

în clasamentul pe echipe, 
locul I a fost ocupat de echipa
jul de la CC Brad, locul al II- 
lea, Palatul Copiilor Buzău, 
iar locul al IlI-lea, de cel de 
la CC Hunedoara.

La individual, pe probe, la 
planor F2, primele două locuri 
au fost ocupate de doi brădeni,
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la fiecare 20 de minute consumate

apeluri naționale la tarifele din rețeaua Orange

dtertSvHjlâ pentru orice carte» SIM 

creoW cadou Se acordă r. Urnita a 100

Carmen Cartaș in atac (Foto: cl>

momentele de efort maxim 
resimt unele dureri la umăr”, 
afirma, ieri, după meci, Car
men Cartaș. Azi, în a doua zi 
a celei de-a 40-a ediții a Tro
feului Carpați sunt progra

respectiv de Alexandru Draia 
și Nicolae Moga. Și la planor 
Al concurenții din Brad s-au 
impus, ei câștigând locurile II 
și III prin Andrei Maxim și 
Călin Bekeși.

La probele S3A și S6A, 
locurile III au fost câștigate 
de Andrei Ilca și, respectiv, 
Darius Șerban, ambii de la 
CC Hunedoara. 

mate întâlnirile: Croația - 
România B (ora 15.00), Serbia 
- Coreea de Sud (ora 17,00) și 
România A - Macedonia (ora 
19.00). Partidele vor fi trans
mise în direct de TV Sport.

Trei pentru Jiul
Petroșani (V.N.) - Flo

rin Bătrânu, directorul 
sportiv de la Poli Timi
șoara, a declarat, marți, 
că echipa de pe Bega este 
dispusă să-i cedeze la Jiul 
pe Cristian Silvășan, 
Leondard Naidin și 
Alexandru Bădoiu. Con
diția este însă ca și 
jucătorii să fie de acord. 
„Dacă Marian Iancu și 
Emil Roșianu sunt de 
acord nu cred că ar fi 
probleme, totul e să dore
ască și jucătorii în cau
ză”, a spus Bătrânu. Leo
nard Naidin a afirmat că 
nu l-ar deranja să se 
transfere la Jiul atât timp 
cât nu intră în vederile 
lui Poli.

RECLAMĂ
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Visează la o minune cu Real• Revine Mitea. Mijlocașul Nicolae Mitea a 
disputat, luni seară, primul său meci din 
acest sezon, după o ruptură musculară sufe
rită în timpul perioadei de pregătire din luna 
iulie, evoluând 56 de minute într-un meci al 
echipei de tineret a clubului Ajax Amster
dam. (MF)

• Nigerian în probe. Mijlocașul nigerian 
Peter Omoduemuke a participat, ieri, la an
trenamentul echipei Poli Timișoara, el ur
mând să fie testat în următoarele zile de 
tehnicianul Alin Artimon. Jucătorul aflat în 
probe la formația bănățeană a mai fost tes
tat în intersezon și de Petre Grigoraș la Oțe
lul Galați, dar nu a fost păstrat în lot. (MF)

■ Gigi Becali, finanțato
rul Stelei, își dorește un 
rezultat bun în partida 
de mâine de la Madrid.

București (MF) - Președin
tele Consiliului de Adminis
trație al FC Steaua, Gigi Be
cali, a declarat, marți, înainte 
de plecarea spre Madrid, că 
nu îl interesează cu ce portar 
va începe antrenorul Cosmin 
Olăroiu partida cu Real, din 
etapa a patra a grupei E a 
Ligii Campionilor. „Nu știu cu 
ce portar va începe Olăroiu. 
Este posibil să înceapă cu Car
los, nu mă interesează. Poate 
a terminat cartea Carlos și 
intră în poartă. Nu vreau să 
aleg portarul, să facă ce vrea”, 
a spus Becali,
însoțit de familie

Gigi Becali a afirmat că este 
posibil să se întâmple o mi
nune, iar Steaua să câștige 
partida cu Real. „Plec cu gân
dul să facem un rezultat bun.

Vicecampioane decorate

Portarul Stephane Porato se află, în a- 
tenția grupării Steaua, după ce a fost res
pins de campioana Angliei. Porato este liber 
de contract și se pregătește momentan ală
turi de ultima formație Ia care a evoluat, 
AO Ajaccio. (Foto: EPA)
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Pinafty „răstoarnă" Ceahlăul
Piatra Neamț (MF) - Președintele de 

onoare al echipei Ceahlăul Piatra Neamț, 
Gheorghe Ștefan, aflat la București, i-a 
demis, ieri, prin telefon, pe președintele 
clubului, Dan Petrescu, pe vicepreședin- 
telele loan Mărginean și pe antrenorul prin
cipal, Ion Moldovan. Alături de cei trei, au 
mai fost demiși preparatorul fizic Marius 
Gogălniceanu și asistentul medical Dan 
Sarivan. Antrenorul Ion Moldovan a refuzat 
să confirme oficial demiterea sa, susținând 
că va pleca spre Capitală pentru a discuta 
cu Gheorghe Ștefan. Ion Moldovan devine, 
astfel, al unsprezecelea antrenor înlocuit 
în primele 13 etape ale Ligii I, după Mihai 
Stoica, Costel Orac, Momcilo Vukotici, Ghe
orghe Mulțescu, Ovidiu Stângă, Dorinei 
Munteanu, Giuseppe Giannini, Florin 
Marin, Marin Dună și Sorin Cârțu. De 
asemenea, el este al doilea antrenor dat 
afară de la Ceahlăul în acest sezon, după 
Mihâi Stoica, demis în etapa a treia. 
Moldovan ar putea fi înlocuit de Florin 
Marin sau Aurel Șunda, ambii foști la Jiul.

■ Naționala feminină 
de handbal a fost pre
miată cu Meritul 
Sportiv clasa a ll-a.

București (MF) - Componen
tele echipei de handbal femi
nin a României au fost recom
pensate, ieri, în pauza meciu
lui dintre Serbia și Croația, 
din cadrul Trofeului Carpați, 
de la Cluj, de către Președinția 
României, cu Meritul Sportiv 
clasa a Il-a, pentru obținerea 
medaliilor de argint la Cam
pionatul Mondial din Rusia. 
Distincțiile au fost oferite de 
șeful Cancelariei Ordinelor, 
Gheorghe Angelescu, fost mi
nistru al Tineretului și Spor
tului, în perioada 1992-1993. 
„Este păcat că nici acum nu 
sunt prezente la națională toa
te componentele medaliate cu

S-a stins primul antrenor 
al lui Hagi

București (MF) - Gheorghe Hagi a decla
rat, ieri, că tehnicianul care l-a descoperit 
ca fotbalist, Iosif Bukossy, i-a fost ca un al 
doilea tată, decesul acestuia provocându-i 
un sentiment de mare tristețe. „Pentru 
mine, Bukossy a fost ca un al doilea tată. 
Acum, că nu mai este printre noi, simt o 
mare tristețe în suflet. Știam că a trecut 
printr-o perioadă mai grea și că nu își putea 
reveni după operație. îmi pare foarte rău 
pentru el, Dumnezeu să-l ierte. Nu-1 voi uita 
niciodată”, a spus Hagi. Fostul tehnician 
al echipei Poli Timișoara a ținut să îi 
mulțumească pentru ultima oară lui Iosif 
Bukossy pentru tot ceea ce a făcut pentru 
el. „De la el am învățat tot, el mi-a arătat 
tainele fotbalului. Practic este omul care m- 
a crescut. A fost un om extraordinar, care 
întreaga viață și-a dedicat-o creșterii copi
ilor. A făcut numai bine în viață. Eu, chiar 
dacă am mai făcut-o de multe ori, vreau să 
îi mai mulțumesc o dată pentru ceea ce a 
făcut pentru mine”, a afirmat tehnicianul.

George Ogăraru (Foto: epa)

Obiectiv obligatoriu, victoria
București (MF) - Fotbalistul 

formației Dinamo, Ionel Dăn- 
ciulescu, a declarat, ieri, îna
inte de a intra în cantona
ment pentru meciul de debut 
în Cupa UEFA, că echipa an
trenată de Mircea Rednic nu 
ar fi avantajată de un rezul
tat de egaliate în partida cu 
Beșiktaș. „Momentul adevăru
lui a început pentru Dinamo 
din prima etapă de campionat 
și nu acum. S-a creat falsa 
impresie că Dinamo este deja 
câștigătoarea campionatului, 
dar mai sunt 21 de etape. Am 
demonstrat până acum că 
suntem o echipă bună, dar joi 
ne așteaptă un meci greu, pe 
care vrem să-l câștigăm, pen
tru a începe cu dreptul in

Duelul Dlcă-Emerson poate fi cheia meciului (Foto: epa)

Este posibil să se întâmple 
minunea ca Steaua să câștige, 
dar să vedem dacă Dumnezeu 
vrea să o facă mâine. Poate 
Dumnezeu vrea să-i facă feri
ciți și pe românii de acolo. 
Plec foarte relaxat, pentru că 
plec și cu familia și cu copiii. 
Este un avion plin numai cu 
familia mea, 50 de persoane”, 
a completat oficialul stelist.

argint la CM din Rusia, unele 
fiind angrenate în competiții 
cu echipele de club din străi
nătate”, a declarat Octavian 
Belu, consilier de stat pe pro
bleme de sport.
Câteva absențe

De la națională absentează 
jucătoarele Aurelia Brădeanu, 
Monica Gogârlă, Paula Rădu- 
lescu și Cristina Vărzaru, care 
vor sosi la acțiunile următoa
re ale echipei reprezentative.

Conform regulamentelor 
EHF jucătoarele care evo
luează în străinătate pot fi 
convocate la națională doar 30 
zile într-un an calendaristic, 
iar echipa României mai are 
trei acțiuni până la finalul 
anului 2006 (Cupa Mondială 
din Danemarca, Cupa Turcin 
din Ucraina și turneul de ca- 
lincare în play-off-ul CM din

Ogăraru revine la națională
■ Internaționalul român 
de la Ajax Amsterdam a 
fost convocat pentru 
amicalul cu Spania.

București. (MF) - Selec
ționerul Victor Pițurcă l-a 
convocat pe fotbalistul echi
pei Ajax Amsterdam, George 
Ogăraru, în lotul pentru 
meciul amical cu Spania, care 
se va disputa pe 15 noiembrie, 
pe stadionul „Ramon de Ca
rranza” din Cadiz, începând 
cu ora 23.00.

Ogăraru a mai fost convo
cat în lotul lărgit și pentru 
partida cu reprezentativa

Cupa UEFA. Ne dorim foarte 
mult să trecem mai departe 
de această grupă foarte pu
ternică în care am picat. Nu 
vom lua în calcul un rezultat 
de egalitate în meciul de joi, 
pentru că nu cred că ne avan
tajează”, a declarat Ionel Dăn- 
ciulescu. Pentru atacantul 
dinamovist, nici faptul că 
Beșiktaș trece printr-o pe
rioadă de frământări interne, 
din cauza unor rezultate slabe 
în campionat, nu este un 
avantaj.

„Nici un meci nu seamănă 
cu altul. Beșiktaș rămâne o 
echipă puternică, cu jucători 
buni, arțăgoși. Suntem con- 
știenți de ceea ce ne așteap
tă”, a spus Dănciulescu. 

întrebat ce îi va ura președin
telui clubului Real Madrid, 
Ramon Calderon, atunci când 
se va întâlni cu el, Becali a 
răspuns: „Sănătate și noroc 
să-i dea Dumnezeu după me
ciul cu noi”. Aproximativ o 
mie de suporteri români sunt 
așteptați, mâine, în capitala 
Spaniei, pentru a asista la par
tida pe care campioana

Tricolorele pe podiumul Campionatului Mondial din 2005
2007, la.Bâmnicu Vâlcea). Tot 
ieri, pretatdintele FR Handbal, 
Cristia*Gațu a fost recom
pensat Cu Meritul Sportiv 
clasa a Il-a cu o baretă, Ghe
orghe Tadici a primit Meritul 
Sportiv clasa a Il-a, Dumitru 
Muși a fost distins cu Meritul 
Sportiv clasa a IlI-a cu două 
bare te, iar alți membri din 
conducerea federației, care au 
contribuit la câștigarea me

Belarusului, din cadrul pre
liminariilor Campionatului 
European 2008, însă Victor 
Pițurcă a renunțat la servici
ile fotbalistului echipei Ajax 
motivând că nu a jucat titu
lar în ultima vreme.

Federația Română de Fot
bal a mai trimis faxuri de 
convocare altor zece jucători 
ce evoluează în străinătate: 
Cristian Chivu (AS Roma), 
Gabriel Tamaș (Celta Vigo), 
Răzvan Raț (Șahtior Donețk), 
Florentin Petre (ȚSKA Sofia), 
Paul Codrea (Siena), Răzvan 
Cociș (Șerif Tiraspol), Lau- 
rențiu Roșu (Recreativo Huel
va), Daniel Niculae (AJ Aux

Atacantul 
echipei Real 
Madrid, Anto
nio Cassano, 
este dorit de 
cluburile AC 
Milan, Inter 
Milano și SSC 1 
Napoli care ’ 
intenționează 
să-I achizițio
neze, în 
perioada de 
transferări din 
această iarnă, 
a anunțat 
cotidianul 
Marca.

României, Steaua, o va susține 
împotriva echipei Real 
Madrid, în grupa E a Ligii 
Campionilor, informează 
cotidianul As. Potrivit publi
cației citate, fanii români, 
care se vor deplasa la Madrid 
cu șapte avioane, se alături# 
delegației oficiale din care fa* 
parte inivitații grupării roș- 
albastre pentru partida cu 
Real. De asemenea, sunt aștep
tați să asiste la meci și 
numeroși români care trăiesc 
în Spania.

Steaua a ajuns la Madrid 
luni seară și s-a cazat la 
hotelul Intercontinental. Fot
baliștii nu au acordat 
declarații, antrenorul Cosmin 
Olăroiu cerându-le ca, după 
cină, să urce direct în camere, 
pentru a se odihni. As notează 
că autocarul care i-a preluat 
pe steliști de la aeroport a 
ajuns la hotel cu o jumătate 
de oră întârziere, deoarece nu 
a fost escortat de poliție și „a 
suferit rigorile traficului din 
Madrid”.

daliilor de argint la CM din 
Rusia, au primit aceeași dis- 4 
tincție, dar cu clase inferioare. 
La Cluj a debutat, ieri, Trofeul 
Carpați, România aliniind do
uă echipe: lotul A și lotul B, 
care vor juca între ele în pri
ma partidă (ora 15.00). Lotul A 
îl are pe banca tehnică pe an
trenorul Gheorghe Tadici, iar 
lotul B pe colegul său, 
Dumitru Muși.

erre), Ciprian Marica (Șahtior 
Donețk) și Adrian Mutu (AC 
Fiorentina), se precizează în 
comunicatul FRF.

Conform aceleiași surse, în 
cazul în care vor apărea prob
leme de sănătate sau dacă nu 
vor juca în meciurile oficiale 
ale echipelor lor de club, 
selecționerul ar putea renun
ța la unul sau la mai mulți 
jucători selecționați inițial. 
Numele jucătorilor care acti
vează în campionatul intern 
vor fi anunțate după dis
putarea etapei a XV-a a Ligii 
I. Reunirea lotului va avea loc 
duminică, 12 noiembrie, la 
Mogoșoaia.
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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
A8 Morellia 
A9 - Elite 

b
Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, 2 balcoane, etaj 3, ultracentral, 
foarte călduros, Deva; poate fi modernizat 
super. Tel. 214178,0728/030020. (T)
• Deva, Bălcescu, zona Astoria, 50 mp, balcon 
mare, etaj intermediar, preț 870 milioane lei. Tel. 
0745/253413. (T)
• două camere (uscătorii), parter, lângă Baroul 
de avocați, aragaz Bosch nou, mobilă cameră de 
zi, boiler pe gaz, P+l plus locuință de serviciu, 
negociabil. Tel. 0723/514133,0254/235570. (T)
• urgent, Deva, zona Miorița, contorizări apă, 
gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• urgent, mobilat, contorizări, zona Liceului 
auto, Deva, preț 68.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/599166,0743/204069. (T)

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

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă

. Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin; 
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Uia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate simt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• decomandate, balcon închis cu termopane, 
centrală termică, parchet, gresie, ST 56 mp, zona 
Quasar, preț 1,270 mid. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, Udo, ST 70 mp, centrală 
termică, 2 balcoane, preț negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, contorizări, gresie, faianță, 
parchet, et. 3, zona Progresul (bloc acoperit cu 
țiglă), preț 90000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Mihail Kogălniceanu, parchet, balcon, 
contorizări complete, preț 30000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, zona Progresul, circuit, balcon, et. 2, 
modernizări, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Gojdu (piața centrală), fără 
îmbunătățiri, contorizări (repartitoare, gaz 2 
focuri, apometre), preț 92.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Kogălniceanu, dec., balcon, hol, 
centrală termică, modernizări, etaj 2, preț 
122.500 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• dec, C.T, gresie, faianță, parchet, ușă 
metalică, balcon închis, et. 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii, neg, 
tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec,C.T,greise, faianță, parchet laminat, 
ușă nouă amenajat, st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță parchet laminat, ușă metalică, 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii, neg, tel. 232060,0742/290024. (A3)

instrumentul potrivit pentru căutarea ta 1

• zona piață centrală bucătărie modificată, 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică 
contorizări, zonă liniștită preț 99.000 ron, neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Kogălniceanu, centrală termică parchet, 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115.000 ron, neg, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• zona hotel Deva, dec, etaj 3, fără modificări, 
gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabil în 24 ore, preț 
128.000 ron, neg, tel.0745/302200, 0788/165703. 
(A4)
• zona Uzo Balcan, termopan, parchet, gresie, 
faianță spoturi, rigips, opțional cu mobilă de 
bucătărie, preț 76.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj Hermedar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35.000 euro, neg, 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Dada, etaj 2, termopan, parchet, gresie și 
faianță contorizări, cu convertor, bloc de 4 
nivele, preț 70.000 ron, neg, tel. 0788/165703, 
232808,0745/302200. (A4)
• zona Uc. Auto, dec, 74 mp, contorizări, 
parchet stare bună bine întreținut, vedere în 2 
părți, preț 36.500 euro, neg, tel. 0788/165703, 
232808. (A4)
• zona piața centrală semidec, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
preț 108.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Kogălniceanu, etaj 2, dec, 54 mp, bloc de 
cărămidă balcon mare, centrală termică 
parchet de stejar, gresie și faianță bine 
întreținut, ocupabil pe loc, preț 130.000 ron, neg, 
tel 0788/165703,0723/251498. (A4)
• zona piață, dec, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și . bucătărie, 
preț 120.000 ron, neg, tel 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona DecebaL etaj 3, dec., 2 balcoane închise 
cu termopan, gaz 2 focuri, parchet, mici 
modificări, ocupabil azi, preț 36.000 euro, neg, 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 68.000 ron, neg, tel 
0745/302200,232808. (A4)
• 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 Dada, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/00522& (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis. Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări. parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228, (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et. 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg, tel. 235208.0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane. complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună preț neg, tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• pe b-dul Decebal, dec, s=74 mp. vedere în 2 
părți. 2 balcoane, C.T, neamenajat, preț 140.000 
RON. neg, 0745/640725. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident et. 3, dec, 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță, C.T, 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• in Dada, et 2, convertor!, instant apă caldă 
baie amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg, tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semidec, neamenajat, C.T, et. 
4. acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semidec, et. 3, neamenajat. 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec, et. 2. parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)

• pe Mărăști, dec, et. 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona liliacului, dec, et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (AS)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• In arcuit, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg., tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• dec,, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
nret 125.000 RON, tel. 231300; 0745/511.776. (A9)

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

cuum

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

Vând ap. 3 camere (05)

Cumpăr ap.2 camere (04)

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

• semidecomandate, balcon, parchet 
contorizări. et 1, ST 70 mp. zona Zamfirescu, 
preț 13 țnkl. negociabil, tel. 0742/01941& (Al)
• decomandate, centrală termică 2 balcoane, 2 
băi, garaj lângă bloc, preț 58 000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)

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

Cerințe:
• aspect fizic plăcut
• seriozitate
• abilități de comunicare

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

z cuvW i

RECLAME



miercuri, 1 noiembrie 2006 cuvw MIC* PUBLICITATE

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

Barul Tequila situat 
iîn Deva, te agteaptâ 

ta fiecare zi, intre 

orele 20.00-06.00 la 

mcgadistracțle!!!!!!

Pentru rezervări 
sunați la : 

0721/931.722 

0720/323.366

Jf (66748),

NUMĂRUL 1 MONDIAL
PROMOȚIE

15 SEPT.-30 NOV.
Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din: 

1. Deva, bd. Decebal, N. I parter 

2 Deva, bd. I, Maniu, bl. J parter

3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9

4. Orățtic, Str. Eroilor, bl. Cl part.
Brad, str. Avram lancu, bl.43 part, tel: 6128221

tel: 23031» 

tel: 23021a 
tel: 7125921 

tel: 244603

R \ I I 
DIKI( I IX 
M \<. \/IX

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 6 NOV. 20061

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL

• cursuri *1 testări de limba engleză TOEIC

• cursuri și testări de limba franceză TFI

• aemHecomandate, CMtJdu, etaj 2, ST 65 mp, 
contorlzări complete, interfon, preț 145000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
s dac, hol central, gresie, faianță, CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dec, CT, parchet, fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit șl ca spațiu comercial, cu Intrare din Str. 
liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024, (A3)
e tona piața centrală, dec., centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bine 
întreținut preț 140.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• bduL Decebal etaj Intermediar, dec., 
modificări în stil occidental, centrală termică, 
preț 175.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0768/165703. (A4)
siona Bălcescu, etaj 1, decomandate, 2 
balcoane, 2 băl, contorlzări, parchet, gresie, 
faianță, accept credit Ipotecar, preț 50.000 euro, 
negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenalată în balcon, beci, Dorobanț, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (AS)
s dec, centrală termică, 2 băl, boxă, st 98 mp, 
Carp aț I, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (AS)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorlzări la apă șl gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688(A5)
s decomandata, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat șl utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208 
0729/018866, (A6)
o dac, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpațl, 
CT, merită văzut, preț 160,000 Ron, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
s zona NaU, parter, Ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zl, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208 0724/620358 
0729/018866. (A6)
a b-dul Decebal et 1, dec., s=75 mp, contorlzări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
s b-dul Decsbal, dec., parchet, gresie, faianță, 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
s pa AL Straiului, semldec., et 3 din 4, gresie, 
faianță, C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
a Dade, bucătăria modificată, parchet, gresie, 
faianță, contorlzări, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
a una împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zom L Creangă parchet, contorlzări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
s dac, camere cu parchet contorlzări, 2 băl, 
balcon, eta| 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg, tel. 212.141. (

s dac, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță, beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat tel. 232060,0742/290024. (A3)
» dec, ai 100 mp, contorlzări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688 (A5)
s alai 3, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
s bloc cărimldă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208 0729/018868 (A6)
• pa Mul 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băl, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
s pe Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băl, balcon, neamenalat preț 48000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
s pe llloaocu, et 2, semldec., bloc de cărămidă 
contorlzări, parchet, 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324.(47)
o mm 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)
s una L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(AS)
s mm L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (48)
» dec, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merite văzutl Tel. 231 ’00,0740/3172313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

a Devi l balcoane, 2 băl, scară Interioară 
centrală termică 130 mp, 240000 ron tel. I 
0722/564004.(41)
s mi L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg,, tel. 
0745/786578(48)

s casă 4 dffitro, bucătărie, garai debara, 
anexe, curte, grădini, trifazic, central* 
termică Deva, MărtaaeH, nr, 22, pr») jegr 
daN. TtL VN0/M2ÎI2, după oro li 

(V30J0)

Vând case, vile (13)

Vând case la țară (17)

• casă P+E grădină Sântuhalm, nr. 44, str. 
Valea Cernii. Tel. 0745/698217,0742/904617. 
(1Z31.10)

Vând garsoniere (19)

Vând ap. 4 camere (07)

SC 3F Graal SRL 
Deva, Hunedoara 

Aleea Plopilor bl. O Mp 6 

tel/fox.0254/234.125

ANGAJEAZĂ: - AGENT COMERCIAL (Pt. Deva ți Petroșani) 
■ MAGAZIONER
CONDIȚII; - PERMIS CATEGORIA B.

- EXPERIENȚĂ ÎN VÂNZĂRI. 

CV-URILE SE DEPUN LA SEDIUL SOCIETĂȚII
SAU PRIN FAX LA 235.414 (65051)

a decomandata, hol central, 2 băl, ST 100 mp, 
bloc acoperit, zona Gojdu, preț 160000 ran nego
ciabil, tel. 0745/639022,0726/316796.  (Al)
• bd. Bălceacu, et 2, semldec.. 2 băl. centrală 
termică faianță, gresie, parchet, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona Horea, et 1, dec., 2 băi, 2 
balcoane, modernizări, preț 53.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, um Dorobanți, 2 băl, 2 balcoane, 
amenajări modeme, centrală termică, st 100 mp, 
garaj, preț 58000 RON, tel. 0740/013971. (A2) .
• eamldac, parchet, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)

s Deva, str. Horea, 2 camere, bale, bucătărie, 
preț 95,000 Ron, neg., tel. 235208 0729/018868 
(A6)
s Dwa,aonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, Ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208 
0729/018866. (A6)

s mm Metrosaa, P+l, construcție 2000, parter
2 camere, hol, bale, bucătărie, gară, le etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• ccMbuc|le 2008, 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 garai CT, teren 440 mp, pițț 
80.000 euro, neg, tel. 0W5/786H8.(A8) «
• urgent, M Deva, 3 camere, bucătărie, oaie 

(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
telJ31300,0740/317313. (A9)

Cumpăr casă (14)

• cu vMbiă, Deva sau Slmeria, plata imediat, 
tel. 215212. (Al)

SC

• urgent, zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada. 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 Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, contorlzări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95,000 RON, 
neg, tel .231.800:0740/317314. (A9)
• dac, camart cu parchet, contorlzări Integrale, 
etaj intermediar, S 43 mp, Bd22 Decembrie (xf 
Liceul Auto) Deva, preț neaoclabll, tel. 212/ , 
sau 231.800. (A9)

• urgent, Deva, zona Mărăștl, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, obiecte sanitare noi, 2 
focuri gaz, contorlzări, mobilată, fără interme
diari, preț 670 milioane lei, negociabil.. Tel. 
222313,0747/692330. (T)
• decomandate, balcon închis, gresie + faianță 
ST 38 mp, zona Decebal, preț 770 mil. negociabil, 
tel. 0742/019418 (Al)
e decomandate, contorlzări, parchet, zona 
Progresul, preț 68 000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316798(Al)
• Deva, ultracentral etaj Intermediar, 
contorlzări complete, balcon, parchet, preț 
81.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
o dea,bucătărie, baie, balcon, etaj Intermediar, 
zona Dacia, preț 54.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
e dea, bucătărie, baie, balcon, etaj 4, zona 
Dacia, preț 46.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
e dea, bucătărie, bale, faianță + gresie, balcon, 
suprafață de peste 35 mp, Bd. Decebal, preț 
79.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dea, neemenajatt, suprafață de peste 35 mp, 
zona M. Emlnescu, preț 75.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, Seara. (A2)
• confort, dea, ocupabilă imediat, Dorobanți, 
parter, preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
o Dada, eL 3,2 camere, contorlzări, preț 56,000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Qo)du, et 1,2 camere, parchet, contorlzări, 
preț 65.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona Poliția județeană, 40 mp, izolat, 
contorlzări, balcon, preț 73.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent, semldec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Marăștl, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
e garsontarl dublă zona Gojdu, etaj 2, parchet, 
contorlzări, ocupabilă imediat, preț 73.000 ron, 
neg, tel. 0788/165703,232809. (A4)
• mm Progresul parchet, faianță apometre, 
gaz 2 focuri, 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)
• mm Decebal -1. Maniu, etaj intermediar, dec, 
parchet, contorlzări, stare bună ocupabilă 
Imediat, preț 85.000 ron, neg, accept credit 
Ipotecar, tel. 0723/251498 0745/302200,232808 
(A4)
• etaj 1, dec, gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)
• etal 3, dea, contorizărl, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg, 
tel.223400,0724/169303,0742/005228  (A5)
• dac, Mamcnalată st=40 mp, contorizărl, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228 (A5)
• zona M. Emlnescu, dec, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON. tel. .235.208, 
0729/018866. (A6)
•-Mite Pregresul bloc răr.„dă parchet, 
vedere la stradă, contorizărl’, preț 68000 RON, 
neg, tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizărl, 
ocupabilă Imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Plată et 2, contorizărl, balcon, parchet, 
preț 2352080724/620358 (A6)
• urgent, In zona Gojdu, et. 1,2 camere, s=27 mp, 
contorizărl, parchet, preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• xona Emlnescu, eU, semidec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorlzări, preț 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• pe b-dul I. Maniu, et. 2, dec., neamenajată 
ocupabilă imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița, semidec, s=30 mp, parchet, 
apometre, neamenajafâ, liberă etaj 8, preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți parter, dec, s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizărl liberă, preț 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)

Vând terenuri (21)

• 3600 mp teren, ia DN7, fs 22 m, preț 2 euro 

mp, negociabil. Tel. 0722/927900. (4/27.10)

• două tercnuri extravilan de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lăngă canton, acte in 
regulă, titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. CT)
• Deva, zona rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, FS 22 m, facilități 20 000 euro parcela, 
tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan In Șoimuș, ST 4600 mp, FS 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, Intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Săntandrel, Ideal 
pentru hale industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• Intravilan, 6700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 

; curent, zona Săntuhalm, preț 25 euro/mp, tel.
232060,0742/290024. (A3)
• urgtnt, grădină + consturcție casă, livadă 
fântână, curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• Intravilan, st=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă, gaz, zona Săntandrel, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• Intravilan, st=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• zona Săntandrel la DN. st 5 000 mp, curent, 
apă, gaz In apropiere, 3 Căi de acces, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună Ideal pt. 
investiție, parcelare, construție casă firmă etc., 
acte la zi, urgent, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498 0788/165 703. (A4)
• In Dova, zona Emlnescu, st 17.000 mp, parcelațț 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drept 
tunghiulară poziție bună Ideal pt. Investiție, 
construcție casă, acte la zl, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, neg„ tel. 0723/251498 
0788/165703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, între Deva șl Slmeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcata de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept șl panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30.ro, 

'• W&.te»';23«â’:''2-:.:6K()3.3Î~-
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• Intravilan, et 1100 mp, front stradal 33 m, toate
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Emlnescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp. neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• at 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sănthalm șl Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)CRISDEY CAR

închiriază autoturisme, 

utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Preț unic!

Informații

la tel. 0722/678.722

• Intravilan, la 8 km de Deva, la șosea. ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gate) 
preț 3 euro/mp, tel. 235208 0729/01886» 
0724/620358 (A6)
• kitravdan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel, 
0745/786578 (A8)

I Evaltigre 
Afismta

ÎLhmimmmmninbw

NU MAI DA CU ZARUL......CAUTA HAR-ULI

TEAM CONSULTING

ACUM • momentul pentru EVALUAREA ANUALA A PERFORMANTELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI

Flata eoncurențlal* sancționează lipsa performanțeil 
Noi te a|ut*m s« Iți Identifici *1 s* Iți dezvolți CAMPIONIII

Contacteaz*-no acum la: emulii anauokOsmsrt.ro, tol-fax: 0254 23071T, 
www.teamconoultlng.omart.ro

(65054)

< L

Vă oferă cazare, masă și
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09-30.11.2006 
înf latei / fax. 0254/249.11 fe

telefon. 1)254/249.175 S

Alege CL pentru anunțul tău

TRANSPORT PERSOANE
nîa Visa vis de McDonalds

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

evrodus 
Dl euro du$4nton-15 zile 
m euro dus-înton - 90 zile si

SUPER OFERTĂ! 
Usî de interior PORTA DOORS
• TAMPIAxie PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE > RULOURI
» 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

«SE

MTAL. NAT AXd.

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

DITELNET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor:
- rețele telefonice fixe și wireless
- centrale telefonice, telefoane și faxuri
- sisteme de alarmă antiefracție
- echipamente de telecomunicații 
• consultantă și secretariat

(64978) 
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

FLORIDA 
IMPEX DEVA, str. Ion Creanga, bl, 25 ap 2

(65109)

330025 - Do v a
TaL/Fax : 0254/213510 
e-mail: stamprodtordsltnk.ro

f RON/SET*
DOUĂ ȘTAMPILE DINTR-UN FOC %

UNA PENTRU BIROtg 
UNA PENTRU BUZUNAR I

D-nul Buh Dorin, titular al 
Planului Urbanistic Zonal - 

Locuință și anexe 
gospodărești, extravilan înf 

Ociu, corn. lo|_ de Jos, 
aduce la cunoștință 

publicului că dscizia etapa! 
di ncadrara, din procedura 

de reglementare conform 
H.G. țiu. 1076/2004, este 

cea de adaptare a planului 
fârâ aviz de rneuiu. 

Propunerile de reconsiderare 
ale aecmei se wer teansnute 
te sciris, hi termen de 1G zile 

calendaristice, la sediul 
iiteBMML. Hunedoara, 

municipîul Deva, sir. Aurel 
Vkâcu, nr. 2S.

(68296)

SC GENERAL 
SERVICE GRUP 

cu sediul în Deva,
Str. Portului nr.2 (fosta 

incintă I.T.S.A.I.A.) 
efectuează Inspecții Tehnice 

Periodice la următoarele 
tipuri de vehicule: AUTOTU-ț..

RISME, AUTOUnUTARE, 
MICROBUZE, AUTOBUZE, 
AUTOCAMIOANE, TRAC

TOARE, REMORCI și 
SEMIREMORCI, mai puțm 

autoturisme echipate cu GPL 

Pers'-ana de contact: Lascuș 
Alin: 0724-819262; 

0254-206450.
(67622)

RECLAME

anauokOsmsrt.ro
http://www.teamconoultlng.omart.ro
mailto:cdinis@smart.ro
stamprodtordsltnk.ro
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Societate Comercială
selecționează în vederea angajării:

• amenajată șl mobilată integral, CT, zonă bună,
Deva, tel. 231300,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

• transport persoane: Italia, Germania, Franța,
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

Decese (75)

i.koeuxă
8 Catinta:

- limba englezi - ovaneat
- operare PC
■ permit conducere
Selecția ara loc aâmbitâ 

04.11.2006, bara 09.00, la 
radlul firmei, situat b Deva, 

22 Dacembrie, nr. 37A 
(clădirea Cepramm), al. 4,

profaională
Selecția are lac lâmbătâ 

04.11.2006, b ora 10.00, b se
diul firmei, tilvat în Deva, Sir. 
22 Decembrie, nr. 37A (clădirea 
Ceprantin), al. 4, cam. 424.

(67907)

• vând Dada 1300, în stare ae funcționare, even
tual pentru dezmembrări, preț 700 ron. Tel. 
0724/316174. (T)
• vănd Dada 1310, af 1990, stare foarte bună de 
funcționare, radiocasetofon. RAR, închidere 
centralizată preț negociabil. Tel. 0724/012735. 
(T)
• vând Dada 1310, af 1999, înmatriculată în 2000, 
culoare albă, dotare GPL în garanție, unic 
proprietar, ținută în garaj, preț 69 milioane lei. 
Tel. 230157.0724/750637. (T)

Auto străine (37)

• Devi, i, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• IntravBan ki Deva, zona Zăvoi, S1000 mp, FS 
18 utilități tn zonă, preț neg., tel. 212.414 sau 
231800. (A9)
eS *1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile In zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0746/S11.776. (A9)

e st®290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• zona Mârâatl st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

• societate comercială vinde autoutilitara 
Renault Trafic (cazata drecțle defectă), af 
1988 șl auto Daewoo Damas, preț nego- 
cUbIL tt TeL 074VU3759,218880. 
(5/30,10)

Imobile chirii (29)
Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Cumpăr teren (22)

• Ideal pentru sediu firmă sau locuință zona 
parc, P+1,4 camere, living 45 mp, 2 bai, garaj 
încălzit (sau vănd). Tel. 0741/253788. (T)

• Imn extravilan în Deva, ofer plata imediat. 
Relații la tel. 0722/792209. (7/30.10)
• Shactan Intravilan lașosea, Deva sau împre
jurimi, plata Imediat, tel. 215212 (Al)

• tnchlri hală (pn Kțle, ■ >oitt), 12o 
mp, apă, trifazic, centrală termică, Deva, M. 
tmkwscu, preț 5 auro+ tva mp. TeL 235208, 
0722/583072. ofe^HMlCT)

• vând două tractoare U 850 în stare foarte 
bună al alta utilaje agricole, prețuri foarte 
convenabile. TeL 0745/468786,0254/248342, 
(2/3U0)

• vând pluguri noi și second pentru tractoare de
15 -50 CP. Tel. 731494. (T)

Vând spații comerciale (25)

• urgent, 32 mp, pretabll pentru sediu firmă, 
birou, zona Liceului auto, Deva, preț 2aooo euro, 
negociabil. Tel. 0743/204069,0723/505460. (T)
• Deva, 32 mp, cu afacere Internet, 10 calcula
toare, 1 server, abonați, mobilier, 32000 euro 
total, tel. 215212 (Al)
• Progresul, s=38 mp, neamenajat, vănzare, 
preț 20.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, matki de producție, Deva, s=570 mp, 
peste linii, facilități: apă curent, gaz, preț 35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• spațiu de producție, s=170 mp, Deva, în 
centrală termică, Titu Maiorescu, independent 
de restul clădirii, curent, gaz, canalizare 
separată, preț 49.000 euro, neg., sau schimb cu 
apartament 3 camere, tel. 0745/367893. (A2)

'« hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială, st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă, gaz, curent și teren =6800 mp 
construcție nouă Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)

• ofer spre închiriere garsonieră, decomandate, 
Deva, zona Zamfirescu, preț 100 euro/lună. Tel. 
0745/253413. (T)
• ganonleră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• spațiu comercial central, Deva, amenajat, 67 
mp, 750 euro/lună cu taxe incluse 215212. (Al)
• ap. 3 camere, mobilat, amenajat, Bd. Decebal, 
repartitoare, preț 700 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Mul Decebal, et. 3, 3 camere dec., C.T., 
mobilat frumos, s=70 mp, preț 250 euro/lună șl 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• ofer p Ini închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamena|at, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat 
aragaz, frigider, contorlzărl la apă și gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat 
aragaz, frigider, CT, renovat zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024, (A3)
• apartament 2 camere, circuit et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
■ casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5) 
•' ca^ă, Deva, 2 camere,living,baie,'bucătărie, 

gresie, faianță, CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră zona D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
corrtorizări, 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 comerdai, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
■ garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866.(A6)

Mobilier și interioare (47)

• vând ușă stejar, deschidere pe stânga, preț
150 ron, tv color Electronica, diag. 37 cm, preț 200 
ron. Tel. 214814. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând boxe Jamo 80 W, Dual 100 W, amplifi
cator Grundig. Tel. 0745/253413. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

o vând rocha de seară modele diferite, mărimi
40 ■ 44. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând gard de beton, asigur montat și trans
port. Tel. 0723/659753. (T)
• vând parchet laminat culoare fag 45 mp, preț 
18 ron mp. Tel. 0722/147015. CT)

Electrocasnice (56)

• vând frigider Zanussi, model 2000, stare bună 
de funcționare, preț 220 ron. Tel. 0741/138945. CD

Plante și animale, agroalt- 
mentare (57)

• vând puiet Caras pentru populare sau 
momeală 10.000 bucăți. Tel. 0723/690946. 
(7/27.07)

Altele (61)

• vând convector fontă plus instalația aferentă 
Tel. 0726/184116. (T)
e vând purificator aer, praf, fum, mucegai; nu 
necesită instalare. Tel. 0788/496554. (T)

Pierderi (62)

SC FAVIOR VIDRA S.A. ORĂȘTIE - societate 

în reorganizare juridică - organizează vânzarea prin LICITAȚIE 
PUBLICĂ, în data de 06.11.2006, ora 12,00, la sediul din
Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, a următoarelor 
bunuri mobile:
1. Articole de blană, textile și încălțăminte, prețul de pornire 
pentru fiecare bun fiind prevăzut în caietul de sarcini.
2. Bunurile mobile reprezentând utilaje diverse:
- Grup electrogen 150 KVA, an PIF 1982 = 9.019 lei RON
- Grup electrogen 1OO KVA, casat =7.215 lei RON
- Rezervor POLSTIF (6 buc.), an PIF 1974= 650 lei RON/buc.

Prețurile de pornire a licitației menționate mai sus nu conțin 
T.V.A.
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventu
alilor cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, 
nr. 2, jud. Hunedoara și la tel. 0724-256676. (68330)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Baba Angelica. Se declară nul. (3/31.10)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Baba Viorel Nicolae Daniel. Se declară nul. 
(4/31.10)
• pierdut legitimație călătorie transport local pe 
numele Niță Serghie ■ Mița. Se declară nulă 
(5/31.10)

Solicitări servicii (71)

• caut urgent femeie pentru îngrijirea unei 
persoane bolnave. Tel. 216924, după ora 20. (T)

Prestări servicii (72)

• transport mobilier, electrocasnice cu auto de 
1,2 tone și 14 mc volum; asigur montaj și 
manevrare mobilier la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

• transport persoane Italia - Germania ■ 
Franța - Spania - Portugalia, la destinație-, 
plecări miercuri și vineri. Relații la teL I 
0745/311390,0744/546362. (7/1740)

• Fabrică do cherestea din Bârcea Mare anga
jează motostivuitorist, ifronist, fochist autorizat, 
mecanic auto șl muncitori necalificați. Informații 
la tel. 0254/236897. (3/26.10)
• fabrica de pâine angajează brutari, patiseri 
cu experiență, șoferi distribuție B, C, vechime 
minim 3 ani. Tel. 0741/133759,215560. (5/30.10)
• magazinul Firenze Moda angajează 
vânzătoare, salariu atractiv, limba italiană 
constituie avantaj. Tel. 0722/792209. (6/30.10)
• societate comercială angajează vânzător Fast 
Food, ospătari, menalere șl ajutor bucătar. Tel. 
0723/599610.(6/27.10)
• societate comercială de distribuție angajează 
agent vânzări. Relații la tel. 0254/217031, 
0722/728437.(10/30.10)
• sortator produse, Hunedoara. 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 • 14.
e sortator produse, Orăștie, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-14.
• spălător vehicule, Deva, 1 post, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-14.
• spălătoreasă lenjerie, Orăștie, 1 post, data 
limită 28.11. Tel. 213244, orele 9 • 14.
• stfvultorist, Hunedoara, 3 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-14.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 20 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 14.

• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, I post, 
data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 14.
• sudor manual cu flacără de gaze, Orăștie, 2 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 14.
• sudor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 15.11. 
Tel. 213244, orele 9 -14.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 1 post, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 
-14.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-14.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 5 
posturi, data limită 1.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 14.

• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post, data limită 20.11. Tel. 213244, orele 
9-14.
• șofer de autoturisme și camionete, Petroșani, 
1 post, data limită 15.11. Tel, 213244, orele 9 ■ 14. 
o tâmplar universal, Călan, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-14.
• tâmplar mal, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.11. Tel. 213244, orele 9 -14.

• tâmplar universal, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 • 14

• taplțar, Deva, 9 posturi, data limită 10.11. Tel. 
213244, orele 9-14.
• tehnician electromecanic. Hunedoara, 8 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 -14.
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. 
tel. 213244, orele 9-16

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-14,
• vânzător, Hwedoara, 1 post, data limită 20.11. 
Tel. 213244, orele 9-14.
• vânzător, Hunedoara. 4 posturi, data limită 
2L11. Tel. 213244. orele 9-14.
• vânzător, Lupani 2 posturi, data limită 30.11. 
TeL 213244, orele 9-16
• vânzător, Lupani 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244 orele 9-16
• vânzător. Lupani, 3 posturi, data limită 1.12. 
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16
• zidar pietrar, Brad, 3 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16
• zidar pietrar, Deva. 3 posturi, data limită 15.11. 
Tel. 213244, orele 9-16
• zidar restaurator, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 3.11. Tel. 213244 orele 9-16
• zidar rotar tencultor, Deva, 10 posturi, data 
limită 3.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• zidar rotar tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16

• zidar rosar tencultor, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244 orele 9 -16
■ zidar rosar tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16

• zidar rosar tencultor, Deva, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 -16
• zidar rosar tencuitor, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16

• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 21.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• zidar rosar tencuitor, Orăștie, 6 posturi, data 
limită 13.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• zklar rosar tencuitor, Orăștie, 6 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16
• zidar șamotor, Călan, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16

• zugrav vcaltor, Orăștie, 6 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16

• zugrav, vopsitor, Călan, 1 post data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16

■ zugrav, vopsitor, Deva, 4 posturi, data limită 
15.11. Tel. 213244, orele 9-16

Familia Păsărel Ion din satul Măceu, comuna Bretea 
Română, mulțumește tuturor rudelor, vecinilor și 

iâ prietenilor care i-au fost alături aducând un ultim 
U omagiu celei care a fost o bună soție și mamă

MĂRIOARA PĂSĂREL
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(8022616/1.11)

Drum bun, domnule profesor. A plecat dintre noi pe 
ultimul drum

profesorul LI VIU GHERGHEL

Citește!

fi

SC FARES TRADING Orăștie
ANGAJEAZĂ 

ASISTENT REȚELE MAGAZINE 
Cerințe:
1. Studii superioare, de preferat economice
2. Cunoștințe operare PC
3. Abilități în domeniul administrare acte - contabilitate
4. Domiciliul stabil în Orăștie sau în localitățile învecinate

SE2FERA;
1. Posibilitatea dezvoltării profesionale într-o echipă dinamică
2. Angajament pe termen lung
3. Pachet salarial motivant+tichete de masă

Cuvântul 
Liber 
ți se 

potri
vește!

Persoanele interesate pot trimite CV-urile până la data de 07 
noiembrie 2006 prin fax la numărul 241942 sau la SECRE- 
TARIATUL societății din Orăștie, Str. Plantelor, nr. 50. (68326) £

5

figură proeminentă a dascălilor hunedoreni. Stimat, 
prețuit și iubit de toti elevii care au avut bucuria și 
șansa să-l asculte, deși preda una din cele mai grele 
discipline școlare, profesorul Liviu Gherghel rămâne 
în amintirea noastră - colegi și elevi - Un simbol 
legendar. Și-a câștigat admirația prin autoritatea, 
modestia și fermitatea principiilor pe care le promova 
în toate împrejurările, trezind de multe ori invidia 
autorităților politice și administrative, care se vedeau 
eclipsate de demnitatea dascălului - lucru rar în epoca 
dictaturii comuniste. Ucenici și colegi, cu lacrimi in 
ochi, îți urăm drum bun, Domnule Profesor.

în numele elevilor și colegilor, 
semnează prof. Silviu Ștefanovici

(9/31.10)

Cu inimile împietrite de durere fiica Gentiana și 
soțul Tiberiu anunță trecerea prematură In neființă 
a celei care a fost iubita lor mamă și soție,

„ prof. ELENA NICULA
Vei rămâne mereu in sufletele noastre! Trupul neîn
suflețit este depus la Casa mortuară din Deva, iar 
Înmormântarea va avea loc joi, 2 noiembrie, la Cimi
tirul catolic.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(8/31.10)

Familia îndoliată mulțumește tuturor celor care i- 
au fost alături la greaua pierdere a celui care a fost 

prof. MARIN STAN
Conducerii Consiliului Județean Hunedoara, 
consilierilor județeni, consilierilor județeni din 
comisia de cultură, membrilor Partidului Democrat, 
colegilor din învățământ, rudelor și tuturor 
cunoștințelor care au ajutat-o și mângâiat-o în tris
tele momente.

înv. Stan Elena și familia din Brad

(7/31.10)

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

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

organizator abonamente
pentru municipiul Hunedoara

Condiții:

• cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
• capacitate de convingere
• seriozitate;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• mediu de lucru profesional și competitiv;
• salariu atractiv în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

142648

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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•Mai mult sport. Un stil de viață activ 
poate reduce riscul de a dezvolta o boală 
oftalmologică gravă, degenerarea maculară 
produsă de îmbătrânire, principala cauză a 
apariției orbirii în rândul persoanelor în 
vârstă, este concluzia unui studiu realizat de 
o echipă de cercetători americani.

Prințul și-a pierdut arma

Dick Tracy, la 75 de ani
Woodstock (MF) - Detectivul Dick Tra

cy, popularul personaj de benzi desenate 
creat de Chester Gould, a împlinit 75 de ani 
și a fost sărbătorit de fani la muzeul care 
îi poartă numele din Woodstock, Statele 
Unite. Chester Gould a publicat prima 
bandă desenată cu detectivul cu maxilar 
pătrat și pălărie galbenă în octombrie 1931, 
în Detroit Daily Mirror și a continuat să 
deseneze aventurile acestuia până în 1977. 
Gould a murit în 1985, la vârsta de 81 de 
ani, dar creația sa încă mai este urmărită. 
La început, benzile desenate cu Tracy ofe
reau pretextul de a reflecta asupra anarhiei 
din perioada Prohibiției. De-a lungul tim
pului însă a avut de luptat cu spioni 
naziști, jefuitori de bănci sau teroriști. Per
sonajul Tracy l-a avut ca model pe celebrul 
detectiv Sherlock Holmes.

■ Prințul William a fost 
certat de superiorii de la 
academia Sandhurst pen
tru că și-a pierdut arma.

Londra (MF) - Prințul Willi
am (24 ani), al doilea în ordi
nea succesiunii la tronul Marii 
Britanii, a fost muștruluit de 
superiori pentru că și-a pierdut 
mitraliera în timpul unui exer
cițiu de tragere pe care îl efec
tua în cadrul cursurilor, de la 
academia militară Sandhurst.

Prințul a primit arma au
tomată într-o dimineață și i s-a 
ordonat să se îndrepte spre 
poligonul de tragere, dar a 
pierdut-o în campusul Acade
miei militare regale, lângă 
Camberley, Surrey. Pentru că 
era foarte speriat, William a 
petrecut două ore pedalând pe 
bicicleta unui prieten, în încer
carea disperată de a găsi arma.

„Din fericire, mitraliera nu 
era încărcată, dar pierderea ar
mei este una din cele mai mari

Prințul William (Foto: fan)

greșeli pe care le poți face”, a 
spus o sursă apropiată prințu
lui. în cele din urmă, arma a 
fost găsită și predată de un alt 
cadet. Se pare că această gafă 
poate distruge șansele prințului 
de a câștiga premiul Sword of 
Honour, cu care este recom
pensat cel mai bun recrut din 
serie. William urmează să fina
lizeze cursurile în câteva săp
tămâni, pentru a deveni apoi 
ofițer al armatei britanice. El se 
va alătura regimentului Blues 
and Royals al cavaleriei, cu se
diul la Windsor, în decembrie.

H5N1, mult mai rezistent

Film în 3D cu U2
New York (MF) - U2 va 

lansa primul său film în 
3D, cu imagini din con
certele susținute în fe
bruarie și martie în 
Statele Unite, în cadrul 
turneului mondial „Ver
tigo”. Filmul, care deo
camdată nu are un titlu, 
va fi lansat la sfârșitul 
verii 2007 și va cuprinde 
imagini extrase din cele 
700 de ore înregistrate cu 
trupa U2 în timpul 
turneului. Filmul va fi 
regizat de Mark Pelling- 
ton (autorul lungmetra- 
jului „Arlington Road”), 
care și-a început cariera 
cu videoclipul melodiei 
„One”, devenită un hit al 
grupului U2, și de 
Catherine Owens, care 
s-a ocupat de mai multe 
turnee ale trupei.

Un purtător de cuvânt 
al celor de la U2 a 
declarat că aceasta este 
„prima filmare live cu 
mai multe camere în 3D”.

Witherspoon

Hong Kong (MF) - Cerce
tătorii au identificat o nouă 
tulpină, deosebit de rezis
tentă, a virusului H5N1 al 
gripei aviare, ceea ce gene
rează noi temeri în legătură 
cu riscul izbucnirii unei pan-

(Foto: EPA) 

Se despart 
Los Angeles (MF)- 
Actrița Reese Wither
spoon și soțul său, 
actorul Ryan Philippe, 
au hotărât să se 
despartă, conform 
unui comunicat emis 
de reprezentanții 
cuplului. .Anunțăm cu 
tristețe că Reese și 
Ryan au deds să se 
despartă. Vor conti
nua să se implice în 
familia lor și vă cerem 
să respectați intimi
tatea și siguranța copi
ilor lor", se indică în 
acest comunicat. 
Witherspoon și Ryan 
Philippe s-au întâlnit 
pe platourile de filma
re la drama „Tentația 
seducției", în 1997.

Cercetâtorii sunt în alertă (Foto: epa)

demii, potrivit unui studiu, 
publicat, ieri.

Studiul, realizat de cerce
tători din SUA și Hong Kong, 
a arătat că tulpina, numită 
„de Fujian”, (după numele 
provinciei din sudul Chinei 
unde a fost izolat), a evoluat, 
devenind rezistent în timpul 
campaniilor de vaccinare a 

‘păsărilor domestice. Conform 
cercetătorilor, virusul nu a 
fost combătut eficient iar 
amenințarea rămâne valabilă.

Potrivit studiului, tulpina a 
apărut la sfârșitul lui 2005, 
răspândindu-se în China, 
Hong Kong, Thailanda, Laos 
și Malaysia.

(Foto: T.Manu)

Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro

Florina Manea este născută în 
zodia Fecioară, îi plac muzica, moda 
și modelling-ul.

Oasis, cea mai bună trupă

Halloween Și micuțele suricate 
sărbătoresc de Halloween cu un mare 
dovleac oferit de îngrijitorii de la grădina 
zoologică din Londra. (Foto: epa)

■ Oasis și U2 sunt marii 
câștigători la Q Awards 
2006, premiile presti
gioasei reviste Q.

Londra (MF) - Trupele Oasis, 
Arctic Monkeys și U2 s-au 
numărat printre marii câști
gători ai premiilor decernate de 
prestigioasa revistă Q, în ca
drul unei ceremonii care a 
avut loc luni, la Londra.

Oasis a fost premiată la cat
egoria „cea mai bună trupă din 
lume”, în timp ce Noel Galla
gher, solistul trupei, a primit 
premiul pentru cel bun com
pozitor. Trupa Arctic Monkeys 
a câștigat premiul pentru cel 
mai bun album și premiul pu
blicului, în timp ce trupa irlan
deză U2 a primit premiul pen

tru inovație. U2 a primit și un 
premiu pentru recunoaștere pu
blică, fiind trupa cea mai vota
tă de cititorii revistei Q, de la

prima ediție a acestor premii. 
Starul muzicii soul, Smokey 
Robinson, a fost premiat pen
tru contribuția sa la dez

voltarea muzicii. Boy George, 
care luna trecută mătura 
străzile New York-ului în con
tul orelor de serviciu în folosul 
comunității, a primit premiul 
pentru cea mai bună melodie 
clasică, „Karma Chameleon”. 
„Sunt bucuros să primesc acest 
premiu pentru că înseamnă că 
sunt recunoscut ca artist și nu 
ca măturător de străzi”, a spus 
glumind cântărețul.
i Printre ceilalți câștigători 
s-au numărat Muse, cea mai 
bună interpretare live, The 
Who, premiul „legendă a 
muzicii”, și The Killers, pre
miul pentru cel mai bun video
clip pentru melodia „When You 
Were Young”.

Ceremonia de decernare a 
premiilor revistei Q a avut loc 
la Grosvenor House Hotel.

Locuințe pentru săracii Indiei

Gânduri de nuntă cu bona
Londra (MF) - Michael Jackson s-ar 

putea căsători în curând cu bona copiilor 
lui, Grace Rwaramba, conform unor surse 
apropiate starului. Conform publicației Dai
ly Star, starul muzicii pop, care a mai fost 
căsătorit cu Lisa Marie Presley și Debbie 
Rowe, mama a doi dintre cei trei copii ai 
lui, plănuiește să se căsătorească din nou.

Rwaramba, pe care copii lui Jackson o 
strigă „mamă”, și starul plănuiesc nunta 
de când a luat sfârșit disputa privind cus
todia copiilor lui Michael Jackson, la 
începutul lunii octombrie. în urma 
înțelegerii dintre Rowe și Jackson, copiii 
au rămas în custodia tatălui. Jackson mai 
este tatăl unui băiat, Prince Michael II, 
care a fost conceput cu o mamă surogat a 
cărei identitate nu este cunoscută.

■ Actorul Brad Pitt și 
fostul președinte Jimmy 
Carter construiesc 
locuințe pentru săraci.

Mumbai (MF) - Actorul 
american Brad Pitt s-a alăturat 
fostului președinte american 
Jimmy Carter pentru a ajuta 
voluntarii unei organizații de 
caritate să construiască locu
ințe pentru săracii din vestul

Indiei. Pitt, care se află în 
India cu Angelina Jolie pentru 
a turna un film, a sosit în 
orașul turistic Lonavla pentru 
a da o mână de ajutor miilor 
de voluntari de la organizația 
Habitat for Humanity. în 
fiecare an, din 1984, Carter și 
soția sa Rosalynn petrec o 
săptămână construind case în 
diverse locuri din lume și pro
movând activitatea acestei 
organizații de caritate.

Fotografiile apărute în presă 
îl arată pe Pitt, purtând o 
cămașă albă, jeanși închiși la 
culoare, mănuși și șapcă de 
baseball, reparând o fereastră 
sau turnând ciment peste 
cărămizi.

în cursul acestei săptămâni, 
organizația plănuiește să con
struiască 100 de case simple, 
convenabile ca preț, în Lon
avla, la aproximativ 85 de kilo
metri de orașul Mumbai.

Intervenție Din peș- 
| tera denumită Grotta

Bossi, din Elveția, echipe 
de speologi urmau să 
scoată cadavrul unui spe- 
olog italian care fusese 
într-o tură de explorare 
împreună cu alți trei 

i colegi. (Foto: EPA)
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