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Show electoral la ConsiliuCer predominant senin.

dimineața la prânz seara

• Verificare. Specialiștii poliției au verificat 
calculatorul ziaristului Cătălin Docea, după 
ce a descărcat de pe Internet mai multe do
cumente secrete ale IPJ Hunedoara. Perche
ziția s-a efectuat cu un soft specializat, a du
rat 12 ore, și a eliminat orice dubiu că do
cumentele ar fi fost descărcate ilegal. (M.S.)

■ Dascălii prezenți la 
ședința CJ Hunedoara 
au plecat din sală în 
semn de protest.

Deva (M.S.) - Profesorii pre
zenți ieri la ședința Consiliu
lui Județean (CJ) Hunedoara 
au plecat împăcați pentru că

au văzut că își pot primi sa
lariile restante după rectifi
carea bugetului, dar nemul
țumiți pentru că o parte a con
silierilor au găsit de cuviință 
să se lanseze în atacuri politi
ce reciproce în încercarea de 
a găsi un vinovat pentru sta
rea în care se află învățămân
tul românesc. La un moment

dat, chiar vicepreședintele CJ, 
Petru Mărginean, a sintetizat 
situația apărută: „Am devenit 
ridicoli. A început oare cam
pania electorală? Oamenii aș
teaptă banii de salarii, iar noi 
stăm în schimburi de replici”. 
Sătui de discuții, profesorii au 
părăsit sala de ședințe. „Nu ne 
interesează războiul lor poli

tic. Am ajuns în situația ne
firească prin care sunt încăl
cate legi și protocoale, de a- 
ceea este firesc să protestăm 
atunci când nu ne luăm sala
riile. Nu am venit pentru o 
dispută politică”, a spus Paul 
Rusu, președintele Sindicatu
lui învățământ Preuniversitar 
Hunedoara, /p.3

zile până la aderare

*★*
Azi, Jurnal TV!

Tăieri ilegale de arbori
Petroșani (M.T.) - Un pădurar este cer

cetat în stare de libertate de către polițiști 
care au stabilit că, în șeptembrie-noiembrie 
2006, a tăiat ilegal' 100 arbori nemarcați din 
cantonul silvic pe care-1 gestiona, creând un 
prejudiciu’de 32.330 lei.
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■ Minerii din Valea Jiu
lui vor primi două pri
me: una de Crăciun și 
una de vacanță.

Petroșani (I.J.) - Moș Cră
ciun, ascuns sub cușma Com
paniei Naționale a Huilei 
Petroșani, va aduce cadouri 
bogate pentru minerii anga
jați. Ei vor primi de Crăciun 
două prime care totalizează

650 de lei. „împreună cu sin
dicatele am decis acordarea a 
350 de lei, primă de Crăciun, 
bani pe care minerii îi vor pri
mi la începutul lunii decem
brie, și 300 de lei, primă de 
vacanță”, a declarat ieri, Da
niel Surulescu, director CNH 
Petroșani. Adaosurile salariale 
vor compensa creșterea ve
niturilor cu 2,4 la sută în 
urma negocierilor cu sindi
catele. Minerii din Valea Jiu

lui vor lucra în zilele de 
sâmbătă și duminică ale lunii 
decembrie. în zilele de 1 și 2 
decembrie se va veni la ser
viciu numai pe bază de 
comandă, iar zilele de 3 și 4 
decembrie vor fi libere pentru 
că minerii o sărbătoresc pe 
Sfânta Varvara, ocrotitoarea 
celor care lucrează în subte
ran. îp perioada 23 decembrie 
- 2 ianuarie minerii se vor afla 
într-o minivacanță.

Furt de fier vechi
Călan (M.T.) - Trei băr

bați simt cercetați în sta
re de libertate după ce au 
furat mai mult de o tonă 
de fier vechi din incinta 
unei societăți comerciale. 
Cristian C., FlOrea C., și 
Dumitru A., toți din Că
lan, au fost prinși de po
lițiști. Prejudiciul a fost 
recuperat, cei trei fiind 
cercetați pentru furt.

Numărul mediu al pensionarilor în județ

Cu mită la polițiști
■ Un craiovean a fost 
prins că transporta cu 
mașina o mie de cartușe 
de țigări netimbrate.

Câmpuri Surduc (M.T.) - 
Bărbatul a încercat să-i mi- 
tuiască pe oamenii legii cu 800 
de lei, sumă refuzată de a- 
ceștia. Autoturismul Opel As
tra Break, condus de Adrian 
L., din Craiova, circula pe DN 
7, în localitatea Câmpuri Sur
duc, când un echipaj al poliți
ei l-a oprit în trafic. Oamenii

legii au găsit în portbagaj și 
pe bancheta din spate o mie 
de cartușe cu țigări marca 
Marble, pe care nu erau apli
cate timbre fiscale.

„Țigările au fost cumpărate 
de la persoane necunoscute 
din Vama Nădlac, fără docu
mente și urmau să fie va
lorificate în Craiova. A fost 
sancționat cu 50 lei, iar 
țigările, în valoare de 24.000 
lei, au fost confiscate”, declară 
purtătorul de cuvânt al IPJ 
Hunedoara, subinspector Bog
dan Nițu.

Dezamăgiți. Contribuabilii deveni sunt nemulțumiți 
ue mo lut în care Guvernai lO'osește banul public. Decizia 
de a achiziționa mașini ir *ren la 45.000 de euro buca
ta pentru prefecți i-a scârbit pe unii dintre contribua

(Foto: Antena 1)bili. fp-s
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• Relații suspendate. Armata turcă a sus
pendat relațiile militare cu Franța, ca replică 
față de proiectul de lege francez care sanc
ționează negarea genocidului armean din 
1915-1917. Turcia a avertizat că relațiile 
bilaterale cu Franța ar putea avea de suferit 
în cazul adoptării definitive a propunerii le
gislative.

Președinte 
în colibă

Ljubljana (MF) - Pre
ședintele Sloveniei, Ja- 
nez Dmovsek, a renun
țat la palatul preziden
țial din Ljubljana pentru 
o colibă de munte in sa
tul Zaplana, unde duce 
o viață simplă similară 
celei propovăduite de 
mișcarea New Age. A- 
doptând un stil de viață 
simplu după ce a fost 
diagnosticat cu cancer, 
Dmovsek (56 ani) s-a 
mutat într-o colibă din 
satul Zaplana, împreună 
cu câinele său, și a a- 
doptat o dietă organică 
formată din fructe și le
gume. Președintele își 
coace singur pâinea și 
deseori se îmbracă în- 
tr-o pelerină de frunze și 
iese afară pentru a „sa
luta copacii”. în cursul 
acestei săptămâni, Dmo
vsek a făcut un apel la 
cetățenii sloveni pentru 
a-i urma exemplul și a 
adopta un stil de viață 
simplu, în speranța de a 
evita o catastrofă mon
dială.

Mahmoud Ahma
dinejad (Foto: EPA) 

„Ultimul 
pas

«iFprograM®8ăHj«u 
dear este pașnic. 
„Națiunea iraniană 
este pe cale să facă 
ultimul pas în proble
ma nucleară", a 
transmis IRNA citân- 
du-l pe Ahmadinejad.Janez

Teheran (MF) - Preșe
dintele iranian Mah
moud Ahmadinejad 
a declarat, ieri, că ța
ra sa va face în cu
rând „ultimul pas" în 
programul său nu
clear, informează a- 
genția iraniană IRNA. 
El nu a explicat ce 
presupune „ultimul 
pas", însă Teheranul 
a anunțat că își va 
continua planurile 
atomice în pofida u- 
nei cereri a ONU de 
a renunța la activită
țile de îmbogățire a 
uraniului. Occidentul 
bănuiește că aceste 
acțiuni fac parte din- 
tr-un plan de produ
cere a bombei ato
mice. Republica Isla-

1 mică aftta^ă^

(Foto: EPA)

Rachetă testata cu succes
Islamabad (MF) - Pakistanul a testat, ieri, 

cu succes o rachetă balistică de tip Hatf 5, 
capabilă să transporte încărcătură nuclea
ră, a anunțat armata pakistaneză, citată 
de Reuters.

Racheta are o rază de acțiune de 1.300 de 
kilometri, potrivit aceleiași surse.

„Pakistanul poate fi cu siguranță mân
dru de capacitatea sa defensivă și de cea 
de reacție la amenințările nucleare”, a de
clarat premierul pakistanez Shaukat Aziz, 
prezent la desfășurarea testului.

„Pakistanul a crezut în pacea care rezul
tă dintr-o poziție de putere și capacitate 
de reacție”, a adăugat acesta.

Pakistanul a efectuat teste nucleare în 
1998, la scurt timp după o manveră simila
ră a statului vecin și rival, India.

Cele două țări au demarat un proces de 
pace la începutul anului 2004 după ce în 
2002 s-au aflat la un pas de declanșarea 
unui conflict.

Cuvântul liber 
este auditat da 

Biroul Român de 
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Fotografie de familie, la Budapesta, a miniștrilor guvernelor român și maghiar (Foto: epa)

Ședință comună, la Budapesta
■ Premierul Gyurcsany: 
România și Ungaria tre
buie să depășească 
problemele istorice.

Budapesta (MF) - Membrii 
Guvernului României și ai E- 
xecutivului Ungariei s-au reu
nit, ieri, la Budapesta, în a 
doua ședință comună, prima 
fiind organizată la 20 octom
brie 2005, la București.

Ședința a fost co-prezidată 
de premierii Călin Popescu 
Tăriceanu și Ferenc Gyur
csany.

România și Ungaria trebuie 
să uite problemele din trecut 
și ranchiunile istorice” care

ghiar Ferenc Gyurcsany.
Gyurcsany a arătat că este 

mai dificil să conviețuiești în 
liniște cu o țară vecină cu ca
re ai anumite repere istorice 
comune decât cu un stat aflat 
într-o altă zonă geografică și 
a susținut că este necesar ca 
România și Ungaria să depă
șească disensiunile din trecut.

La rândul său, premierul 
Tăriceanu a apreciat că mo
dul în care România și Unga
ria au depășit problemele de 
ordin istoric poate reprezen
ta un exemplu pentru țările 
din regiune.
Punct vamal comun

tre cele două țări prin înfiin
țarea unui singur punct va
mal, măsură care va fi aplica
tă în 2007.

Reprezentanții Ministerului 
român al Administrației și 
Internelor și ai Ministerului 
ungar al Justiției și Ordinii 
Publice au adoptat o Declara
ție privind accelerarea proce
durilor de introducere a nou
lui sistemului de control va
mal.

Conform documentului, au
toritățile cu competențe în do
meniu trebuie să întreprindă 
demersurile necesare astfel
încât măsurile de aplicare a 
noului sistem de control va-

-Autoritățileromâne șîm®v 
au existat între cele două sta- gare vor simplifica prbcecfiii. 
te, a declarat premierul ma- le de trecere a frontierei din-

tică în primul trimestru al a- 
nului viitor.
Fără criterii etnice

Autonomia teritorială exce- 
de cadrul constituțional, iar 
caracterul unitar al statului 
român nu poate fi pus în dis
cuție, autoritățile de la Bucu
rești neavând în vedere o au
tonomie pe criterii etnice, a 
declarat premierul Tăriceanu, 
după ședința comună.

Premierul ungar a declarat, 
la rândul său, că „autonomia 
nu se dobândește și nu se dă 
de către nimeni, ci se creează 
în comun, de către majoritate 
și minoritate, fiecare parte

maMc&Oingură oprire în trebuind să se raporteze cu 
pu$dl!d!$%fltiere de trecere a ' ’cea mâi mare responsabilitate
frontierei, să fie puse în prac- la proiectele comune”.

Șeful NATO, în România
■ Secretarul general 
NATO, Jaap de Hoop 
Scheffer: România e un 
bun exemplu de aliat.

București (MF) - Secretarul 
general NATO, Jaap de Hoop 
Scheffer, a declarat, ieri, la fi
nalul unei întrevederi cu mi
nistrul de Externe, Mihai Răz- 
van Ungureanu, că România 
este un bun exemplu din pers
pectiva implicării în operațiu
nile NATO, el precizând că 
nu poate repeta acest lucru în 
toate țările aliate.

„Când a fost o situație com
plicată, am vorbit la telefon 
cu președintele României, și 
România a făcut un pas înain
te”, a spus Scheffer. El a pre
cizat că, drept urmare, Româ
nia are trupe în Afganistan, 
dar participă și la operațiuni

în Kosovo, Irak sau Marea 
Mediterană.

„România este un bun e- 
xemplu și nu pot spune ace
lași lucru în toate capitalele 
aliate”, a adăugat Scheffer.
Uși deschise

Referindu-se la summit-ul 
de la Riga din 28-29 noiem
brie, secretarul general al 
W.................
Când a fost o si
tuație complicată, 
am vorbit cu pre
ședintele României, 
și România a făcut 
un pas înainte.

Jaap de Hoop

Scheffer

..................................M 
NATO a precizat că această 
reuniune va reconfirma poli
tica „ușilor deschise”, chiar

dacă nu vor fi invitații pen
tru noi membri. Reuniunea 
va insista asupra consolidă
rii parteneriatelor globale, iar 
pe partea militară va sublinia 
importanța modernizării for
țelor armate.

De altfel, Scheffer a amintit 
că reuniunea de la Riga este 
supranumită summit-ul trans
formării și a explicat că acest 
lucru se referă la capacitatea 
Alianței de a se adapta actua
lelor provocări de natură glo
bală cum ar fi terorismul.

La rândul său, Ungureanu 
a precizat că România așteap
tă de la Riga un text foarte 
clar și vrea ca NATO să-și 
precizeze rolul în păstrarea 
securității energetice și în 
regiunea Mării Negre.

După-masă, Scheffer a fost 
primit la Palatul Cotroceni de 
președintele Traian Băsescu.

Torturate 
sau ucise

Bagdad (MF) - Persoa
nele luate ostatice din
tr-o clădire guvernamen
tală de la Bagdad sunt 
supuse torturii de către 
răpitori iar unele dintre 
ele au fost deja ucise, a 
declarat, ieri, ministrul 
irakian pentru învăță
mântul Superior.

„Există un număr de 
persoane care au fost u- 
cise, acestea fiind anga
jați și gărzi de corp”, a 
spus ministrul Abd 
Dhiab, adăugând că cir
ca 70 dintre cei aproxi
mativ 150 de ostatici au 
fost eliberați.

„Potrivit celor care au 
fost eliberați, ostaticii 
au fost torturați și u- 
ciși”, a spus Dhiab.

O nouă strategie pentru multilingvism
■ PE a adoptat un 
raport referitor la o 
nouă strategie-cadru 
pentru multilingvism.

București (MF) - Parlamen
tul European (PE) a adoptat 
un raport redactat de Bemat 
Joan i Mari din grupul verzi
lor, referitor la o nouă strate
gie-cadru pentru multiling
vism elaborată de Comisia 
Europeană, portofoliu care 
urmează să fie preluat de 
Leonard Orban.

Deputății europeni au salu

tat inițiativa înființării unui 
Indicator European de Com
petențe Lingvistice, care să 
includă toate limbile oficiale 
ale Uniunii, însă au sublini
at că propunerile pentru mul
tilingvism nu ar trebui să se 
limiteze doar la acestea.
Drepturile cetățenilor

Raportorul PE și numeroși 
europarlamentari consideră 
că ar trebui luate mai mult în 
considerare drepturile a cir
ca 46 de milioane de cetățeni 
europeni care vorbesc limbi 
mai puțin răspândite, cum ar

fi galeza, scoțiană, catalana 
sau basca și că ar trebui acor
date facilități celor interesați 
să învețe aceste limbi.
Legături

Parlamentul a apreciat că 
imigranții trebuie să poată 
învăța limba țării lor gazdă, 
dar și să aibă șansa de a fi e- 
ducați în limba maternă, ca 
modalitate de a-și păstra legă
turile cu țările de origine.

Deputății s-au declarat în 
favoarea propunerilor privind 
dezvoltarea profesiilor și in
dustriilor care implică utiliza

rea limbilor străine.
Europarlamentarii au soli

citat instituțiilor europene să 
coopereze cu Consiliul Euro
pei în ceea ce privește protec
ția diversității lingvistice și a 
învățării limbilor străine și 
să procedeze la un schimb de 
experiență referitor la politi
ca de învățare a limbilor stră
ine.

Portofoliul multilingvismu
lui a fost atribuit de președin
tele Comisiei Europene, Jose 
Manuel Durrao Barroso, co
misarului european desemnat 
de România, Leonard Orban.
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• Program. Unitățile BCR nu vor desfășura 
operațiuni cu publicul în ziua de sâmbătă, 
18 noiembrie. Bancomatele și automatele de 
schimb valutar vor fi alimentate cu numerar, 
iar deținătorii de cârduri BCR vor putea efec
tua plăți la comercianți. (C.P.)

• Majorare. Pensionarii vor primi din luna 
decembrie mai mulți bani, valoarea punctului 
de pensie urmând să crească cu 16,8%, la 
396,2 lei, potrivit proiectului de ordonanță 
de urgență pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. (C.P.).

România, 
țara-ghetou

Tiberiu Stroia
tj ber Iu .stro Ij*I nformmedla.ro

Nu mai
■ Săteni din Boșorod 
au cerut sprijin pentru 
înlocuirea operatorului 
de transport.

Iha Jurcohe__________________
lna.]urcone*lnformmeclla.ro

Deva - Cei 100 de elevi cu 
vârste cuprinse Intre 11 și 18 
ani, care fac naveta la școlile 
din Hunedoara și Călan, riscă 
să nu mai frecventeze cur
surile. Măsura radicală va fi 
luată de părinții lor care 
locuiesc în satele Ocolișu Mic, 
Boșorod, Ohaba și Chitid și 
care sunt nemulțumiți de 
schimbarea operatorului de 
transport în comun. „De când

pot merge la școală
avem un alt operator, 
microbuzele circulă haotic, 
iar copiii noștri sunt nevoiți 
să stea ore în șir prin 
autogări, iar când e frig își 
pierd timpul prin baruri. în 
plus, am fost șocați că noul 
operator a dublat tarifele pen
tru abonamente, iar posi
bilitățile noastre materiale, la 
sat, sunt foarte limitate. Din 
câte știm noi, noul operator 
nici nu are autorizare pentru 
orele la care vine după copi
ii noștri", spun cetățenii.
Reacții din partea CJ

Cetățenii sunt nemulțumiți 
de faptul că există riscul ca 
unii dintre copii s-o ia pe căi 
greșite și spun că mai bine

Sătenii din Boșorod sunt nemulțumiți (Foto: CL)

nu-și lasă copiii la școală. 
„Fiica mea are 18 ani. Acum 
iarna, e periculos să stea prin 
autogări și chiar prin baruri 
să se încălzească până vine 
autobuzul. Poate s-o ia pe o 
pantă greșită în viață”, susți

ne Lidia Neagu. O parte din
tre cetățeni a participat ieri 
la ședința extraordinară a CJ, 
iar președintele Mircea Moloț 
a promis că subiectul va fi 
luat în discuție la următoarea 
ședință a CJ.

Mica revoltă de zilele trecute, din ghe
tourile cartierului bucureștean 
Ferentari ar trebui să pună serios pe gânduri 

actuala guvernare. Pentru că dincolo de 
hăhăiturile băsesciene, de indiferența și 
grandomania parlamentarilor sau de incompe
tența miniștrilor se conturează, încet-încet, o 
revoltă la scară națională. Zilnic au loc 
proteste de mică sau mare anvergură. Și asta 
pentru că, după mai bine de doi ani de 
guvernare a Alianței D.A., pensionarul este la 
fel de umilit, sistemul de asigurări de sănătate 
este în colaps, învățământul este o dilemă, iar 
protecția socială este pur și simplu inexis
tentă. Practic, Statul, prin noii săi reprezen
tanți, nu a făcut altceva decât să continue 
jaful generalizat la care se dedase fosta 
guvernare. Parlamentul nu este altceva decât 
un loc în care se pun la cale afaceri, Guver
nul a devenit anticamera unde se parafează 
tot felul de contracte dubioase, iar Președinția 
este bomboana de pe coliva Coanei România.

u toate acestea, aceiași reprezentanți ai
V^unui guvern care a continuat transfor

marea României într-un ghetou cu 20 de mi
lioane de suflete vin și ne explică ce realizări 
mărețe trăim în această epocă. Și o fac cu 
atâta nonșalanță încât am impresia că ne cred 
niște proști. Dar nu e așa. Ghetoul din 
Ferentari le-a dat una peste bot. Statul trebuie 
să asigure condiții decente de viață cetățenilor 
săi. Scrie în Constituție, domnilor guvernanți! 
E cartea aia pe care jurați atunci când 
deveniți mari scule pe bascula României.

Eveniment 
religios

Orăștie (S.B.) - Moaș
tele „Sfântului Minuni
lor”, cum este supranu
mit Sfântul Anton de la 
Padova, vor ajunge 
astăzi, în jurul orei 11.00, 
la Biserica Greco-Cato- 
lică „Sf. Uie Tesviteanul” 
din Orăștie. Evenimen
tul prilejuiește oficierea 
de slujbe religioase la 
care sunt așteptați cre
dincioși din întreg ju
dețul. Sfântul Anton a 
săvârșit, de-a lungul vie
ții și după moartea sa, 
nenumărate minuni.

Buget insuficient
■ Sumele pentru sala
riile profesorilor trebuie 
suplimentate printr-o 
nouă rectificare.

Deva (M.S.) - Consiliul 
Județean (CJ) Hunedoara a 
aprobat joi rectificarea buge
tului instituției și alocarea 
sumelor necesare pentru pla
ta salariilor restante ale 
cadrelor didactice din 15 
localități, valoarea fondurilor 
fiind de 11 milioane lei. Suma 
primită de CJ de la bugetul de 
stat pentru plata salariilor 
profesorilor este insuficientă 
pentru acoperirea drepturilor 
bănești ale cadrelor didactice 
până la sfârșitul anului în

curs, a menționat președintele 
CJ Hunedoara, Mircea Moloț. 
El a precizat că a întocmit un 
proiect de hotărâre de guvern 
prin care să mai fie alocate 
fonduri suplimentare în va
loare de 7,2 milioane lei, aces
tea urmând să fie folosite pen
tru plata salariilor profeso
rilor pe luna decembrie. Pre
ședintele CJ s-a arătat ne
mulțumit de faptul că între 
situațiile comunicate din ter
itoriu există diferențe între 
sumele comunicate de pri
mării și cele ale Inspectorat
ului Școlar. El a menționat că 
a constatat că au existat 
primării care aveau sume în 
plus în conturi, în timp ce 
altele au rămas fără bani.

Protest pentru 
căldură

Petrila (M.S.) - Câteva 
zeci de persoane din 
Petrila au protestat ieri 
în fața sediului societății 
de termoficare din loca
litate, nemulțumite că nu 
au primit căldură în 
apartamente cu toate că 
au facturile plătite la zi. 
Oamenii au spus că în 
situația lor se află peste 
500 de apartamente din 
Petrila, singurele care au 
mai rămas racordate la 
sistemul centralizat, din 
totalul celor 5000 de 
locuințe din oraș.

Bătut de unditul său

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chirac 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 5.C. Mira Vet impex S.R.L., Hune- 

cioara
- Gofee Savoya Snack, din Deva
- Cabinet medical doctor filegruțlu Alexandru, tfin Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

- Restaurant .Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

■ Un copil de 9 ani, 
bătut de unchi pentru 
că nu și-a făcut temele, 
a fost internat în spital.

Brad (M.T.) - Pe motiv că nu 
și-a făcut temele, miercuri 
seară, Ionuț, elev în clasa a 
doua, a fost bătut de unchiul 
său. Vecinii au auzit țipetele 
copilului, iar ieri au anunțat 
polițistul din localitatea Ruda 
Brad, unde copilul locuia 
împreună cu unchiul său și 
familia acestuia. Oamenii legii 
au constatat că băiatul prezen

ta lovituri la nivelul feței și 1- 
au transportat la spitalul din 
Brad, unde a rămas internat 
cu „echimoză suborbitală”. 
„Au fost anunțați angajații 
Direcției de Protecție a 
Copilului, care vor cerceta 
cazul și vor lua măsurile ce se 
impun, în vreme ce unchiul 
copilului este cercetat pentru 
lovire”, declară șeful Poliției 
Brad, comisarul-șef Adrian 
Petruș. Ionuț se află în îngri
jirea unchiului său de patru 
ani, de când părinții lui s-au 
despărțit. La începutul lunii 
octombrie, Ionuț a fost dat

Unchiul lui Ionuț va fi cercetat penal (Foto: Antena i)

dispărut de la domiciliu, fiind 
găsit de oamenii legii la o 
familie din Crișcior. Băiatul 
a rămas o noapte la acea fa
milie și le-a spus că este orfan 
și vrea să meargă la bunicii

săi din Buceș. A doua zi de la 
dispariție a fost, insă, găsit.

www.huon.ro s
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Ne găsești, azi, fci hypermaricetul TRIDENT din Bev^,.n&wânti eu ora 13)00. 

Fetele noastre îți stau la dispoziție! Te așteptăm!

Sfatul specialistului
Fitoterapie pentru
tulburări de menopauză

Fama cist specialist SEPTIMIA ȘERBAN
Director al LABORATOARELOR FARES BIO VITAL

Aww hnpj) r<?
Șgune^ijgărerea hfoȚum[

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.

pM — Vot PrinW-XIB» SMj
^întrebarea săptămânii: Este corect

'* să fim amendați dacă nu facem 

analizele medicale obligatorii?

A

Menopauza reprezintă oprirea 

fiziologică a menstruațiilor ca 

rezultat al scăderii funcției ovariene. 

Instalarea menopauzei are loc de 

regulă după vârsta de 30 de ani.

Faza de tranziție de la stadiul 

«productiv spre menopauză se 

numește elimateriu. Ea se 

caracterizează prin bufeuri de 

căldură, transpirație, dat și simptome 

psihologice și emoționale: oboseală, 

iritabil itat©, insomnie, lipsa 

capacității de concentrare, depresie, 

nervozitate. După menopauză devin 

mai frecvente bolile cardiovasculare 

și osteoporoza.

Remediile fitoterapentice sunt 

indicate pentru reducerea 

nervozității, depresiei, dar și pentru 
tratarea bufetiriior specifice.

Dintre produsele Fares vă recomand

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri

mis până în data de 10 noiembrie, ora 24.

JURNAL CUVW

ceaiul Tulburări de Menopauză și 

Tincture de Salvie.

Ceaiul Tulburări de 
Menopauză, prin compoziția sa 
complexă de plante optim asociau: și 

dozate, este tonic, vitalizant, previne 

osteoporoza, dar și calmant, sedativ, 

reglator hormonal. Se recomandă 

consumarea a 3-4 căni cu ceai pe zi, 

în caz de bufeuri, insomnii, 

iritabilitate, nervozitate.

Tinctura de Salvie 
favorizează reducerea 

bufeurilor și adaptarea 

organismului la ; 

schimbările B. ?
hormonale datorită 

acțiunii de stimulent BB/^ 
hormonal, tonică și 

estrogenică Datorită BpR. 
efectului antisudorific ^^BBI 
intervine benefic în 

reglarea transpirației. BBBB 
Se recomandă 

administrarea a 20-30 de picături 

diluate în 100 ml apă sau cgai.de 3 ori 

pezi.

profesioniștii planii lor
RECLAMA

nformmedla.ro
lnformmeclla.ro
http://www.huon.ro
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Prognoza pentru astfizi
Cer predominant senin. Maxima va fi de 

17°C, iar minima de 0°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer mai mult senin. Maxima 

va fi de 15°C, iar minima de 1°C.
Duminică. Cer înnorat. Averse de ploaie. 

Temperatura maximă va fi de 10°C. Mini
ma va fi de circa 1°C.

Calendar Creștin-Ortodox_______
Sf. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei; Cuv. lazăr 

Zugravul; Sf. Grigorie, Ep. de Tours.

Calendar Romano-Catolic
Ss. Elisabeta a Ungariei, călug.

Calendar Greco-Catolic
S. Grigore Taumaturgul, ep.

Soluția Integrantei din numărul precedent: F - TIC - T - CUBA - OPIU - MUCURI - 
D - HAZ - SIPCA - TEI - SEA - G0 - NET - FA - RADE - PES - PICI - TRAP - U - 

TATAI - I - IT - NU - ZOR - RA - ROATA - TABAC - BIR - LULEA - CASE

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!

Energie electrica ■___________ _________ ____
Astăzi, furnizarea energiei electrice ne fi întreruptă In Ve

derea executării de Iscrlri programele, Intre orele: 
8.00-KM In taMN Goieș, Nlaflla, MMm, 

Sfilari, Nisipoasa:
- Hunedoara, sir. ®. Enescu. nr.9, sc.B;

-9.00 - ta.M în Deva, Aleea CoMiartaillw. II. 11. m.1.

Gai______ _____ ________________________2JȘ_
Astăzi/furnizarea ga&Ecilui metan ea II întreruptă în Dev.
între orele: , >
9.00 12.00 pe Sir; Minerului, bl.37. scJA.

Apă _ _____________ ......
Astăzi, furnizarea apei potabile va II întreruptă In Deva, 

între orele:
8.00 - 15.00 pe str. M. Viteazul, Caraglale, la PT3 - zona 

înaltă
- str. G. Barițiu (de la Bachus), I. Maniu (până la Cuza 

Vodă).

Ceafă gratinată cu sos 
special

Ingrediente: 6 bucăți ceafă dezosată, 1 kg 
roșii, 3 ardei grași, 3 ardei iuți verzi, 1 litru 
supă came, legume, 1 legătură pătrunjel, 1 
cățel de usturoi, 2 lingurițe miere, 1 pahar 
ulei, 2 lingurițe oțet, sare, piper, aromă frip
tură.

Mod de preparare: Carnea se sărează, 
piperează, aromează după gust și se frige pe 
grătar. 0,7 kg roșii se coc pe grătar. Ardeii 
grași se coc pe grătar, iar restul de roșii și 
un ardei gras se toacă bucăți și se călesc ușor 
în tigaie cu uleiul. Usturoiul se freacă cu 
ulei. Ardeiul și roșiile coapte se curăță de 
pieliță și se pasează în vas. Sosul din tigaie 
răcit se pune în vas. Se pune pătrunjelul 
tocat mărunt și crema de usturoi, sare, piper, 
miere, ardeii iuți și se diluează cu supă.

Poftă bunăl (Foto: arhivă)

în perioada 4 noiembrie -1 decembrie, Cuvântul Uber 
vrea sâ continui să-l demonstrezi cit de ușor te poți 
Juca cu cuvintele. Dezleagâ corect toate Integralele 
apărute în această perioadă, realizează o colecție șl 
trlmlte-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, 
CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale Cuvân
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va avea 
locîh 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, în 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA îți DAM CHIAR BANI! 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media șl nld rudele acestora de gradele I șl II.

i 
i 
i

TVR 1
710 Jurnalul TVR. Sport.
810 Justiție militară (s). 
HCu: David James 

Elliott, Catherine Bell
8:55 De la alb-negru... la 

color
MO Festivalul de muzică 

pentru copii .Contra
punct*. Ediția a ll-a. 
Making of (r)

930 Desene animate: 
Sabrina

1025 TVR 50 
1035 Meseria, brățară de 

aur
11:05 Garantat 100% (r) 
1210 Dis-de-seară (r) 
1310 Cony și restul lumii

B(ep. 77, comedie, SUA) 
1330 Club Disney (SUA) 
IM» Jurnalul TVR 

1530 Tribuna partidelor par
lamentare

1610 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR
17:15 Interes general 
1750 De la alb-negru... la 

color
18:00 Dts-de-seară19XX) Jur- 

naiul TVR. Sport. 

Meteo

WS Stele de... 5 stele
2110 Lost Naufragiațfi (ep.
©10, SUA 2004). Cu: 

Naveen Andrews, Emi
lie de Ravin, Matthew 

Fox, Jorge Garda. 
R.: Jeffrey Lieber, 
J.J.Abrams, Damon 
Lindelof

Ml Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2331 Lumea dteștel
^ISB Celebritățile timpului 

fiu(s)
0:10 Lecția despre fluture

Q (dramă, Spania, 1999). 
■■ Cu: Fernando Femân 

Gâmez, Manuel 
Lozano, Uxia Blanco. 
R.: Josâ Luis Cuerda

155 Clnemaniadi (r)
225 Efectul MG (r) 
2:55 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
«00 Stele de... 5 stele (r) 

£30 Celebritățile timpului 
43 tău (s)

Numa.......

Prenume 
Adresa ...

l 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

7I

pe afin vi le-ați făcut

Capricorn_______ , - '____________
Din cauza stării de confuzie cu care începeți ziua, s-ar putea 
să vă descurcați mai greu la serviciu. Evitați discuțiile în. 
contradictoriu cu șefii și cu colegii!

Vărsător___________ ___ :____ r \ ,

Dimineață s-ar putea să nu vă simțiți prea bine fl să aveți 
probleme de concentrare. Vă sfătuim să nu vă asumați nld 
un risc, mai ales la servitiu.

.................................................. __........... ................................ .....................................................

Nu începeți ziua prea bine și vă enervați din tot felul da. 
motive. Vă sfătuim să nu vă implicați în activități nd, pen? 
tru că s-ar putea să vă loviți de obstacole neașteptate.

Taur   

Dacă vi se propune un nou loc de muncă sau să vă aso- 
ciați într-o afacere, vă recomandăm să nu răspundeți pe 
loc. Astăzi vă cam lipsește simțul practic.

pe?ti .......__________ _____________ _________
Dimineață vă nemulțumesc toți și toate. Vă recomandăm 
să fiți foarte atent la ce spuneți. Evitați o ceartă cu o femeie 
mai în vârstă, de la locul de muncăl
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710 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care adine 

cartea
9:15 Tânăr șl neliniștit (s, r) 

10:15 Om sărac, om bogat

B (film serial, reluare) 
1110 Capcana mercenarilor 
T43(dramă/acțiune, Româ

nia, 1981). Cu: Gheo- 
rghe Cozorici, Mircea 
Ăbulescu, Amza Pel- 

lea, Ion Besoiu 
1310 Știrile ProTv.

Te uiți și câștigi 
1410 La Bloc (r) 
14:45 Apropo Tv (r).

Te uiți și câștigi 
1610 Tânăr și neliniștit (s).

BCu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David

son, Peter Bergman, 
Heather Tom 

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

17=45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
1910 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2ft38 Dansez pentru tine
2410 La setvid (s)
030 Rătădțlln spațiu (SF, 
QSUA 1999). Cu: 

Michael Pare, Lisa Bin
gley, Tony Curtis 
Biondell. R.: Eli

H/iecakov

a Familia Bundy (r) 
La Servld (r)

339 Rătădțl In spațiu 
EKfilm, r)

5&) Apropo TV (r)
610 Parte de carte (r)

610 în gura presei cu

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
910 în gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 
1110 Anastasia (s). Cu: Ele- 

0na Konkova, Petr
Krasilov, 

1210 Vivere (serial) 
1310 Observator cu Simona

Gherghe 

13=45 în spatele ferestrei 
▼ 431 (thriller, SUA 1954).

Cu: James Stewart, 
Grace Kelly, Wendell 
Corey, Thelma Ritter. 
R.: Alfred Hitchcock 

1610 Observator 

16=45 9595, te învață ce să 
fad 

1810 Vocea inimii (serial, 
Bdramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dânilâ, Olga 

Della Mateescu 

I Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Ludan Mândruță.
Sport Meteo

Tablou de nuntă 
(divertisment) 
Partenerii (acțiune, 

SUA 2002). Cu: 
“rmand Jlssante, Dou
glas Smith, Larry Day.

. R.: Sidney J. Furie
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-! . R.: Sidney J. Furie
) 110 Observator (r)

! j 210 Conan interactiv
>1 310 Secretul din Hamden

! ? a (dramă, SUA 2000).

; • Cu: Jennie Garth,

* r
* Ty-
1 ■
1 I1 Iu
11 Ie
1INR
i

810 Lecția de... sănătate (r). 
Sănătate și social 830 Explo
ratorii galactici (r) 910 Doctor 
Who (r) 1010 Tonomatul DP2 

1130 Caracatița (r) 12:30 

Câțiva pași spre un manage
ment mai bun (doc., r) 13:00 
Motomagia (r) 1330 Telesho
pping 14:00 ABC... de ce? 
1430 Exploratorii galactici (s) 
15:00 împreună în Europa! 
1610 Jumalul’TVR (r) 1630 

Hollywood reporter (s) 1710 
Doctor Who (s) 18:00 Lecția 
de management... 1835 Ca
racatița (s) 1925 Ray Mears 
2010 D'ale lui Mitică 21:00 

Ora de știri 22:10 Campi
onatul de comedie 22:40 Pla
neta Moldova 23:10 Coolmea 

distracției 0:10 Mica Britanie 
(s, comedie, Anglia, 2003) 
0:40 Ray Mears (doc., r)

19fl0

830 Revista presei 910 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 1110 
Teleshopping 1130 Ce bine e 
acasă! (s) 1210 Quizzit 1310 
Țara Iu' Papură Vouă (di
vertisment 2004) 1320 Look 
who is winning 1430 Miezul 
problemei (r) 1610 Naționala 
de bere 1710 Bărbatul din vis 
(s) 1810 Baronii 1830 Știri 
Național TV 19:45 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 2010 Băieți și fete 
(dragoste, SUA 2003) 2210 
Lecții de viață (dramă, SUA, 
1996). 2410 Erpmanuelle (s)

i Steven Eckholdt 
In fiecare an de Cră-

■ dun, un locuitor al ] 
orășelului Hamden

I (primește, în mod mis- i 

,'jterios, un cadou va- [ 
:i fioros și foarte folositor.;

■ (Reporterul unui cotidi- i 

an renumit, Rebecca, !

, , este trimis pentru a ;
■ investiga și a face pu- > 
' ■■ blic secretul care se !

află în spatele acestei ; 
JȚ : acțiuni caritabile.

I MB Anastasia (r) j

1010 Icstrim Tivi (s) 1030 Ba
bylon 5: Râul sufletelor 1230 

Merrie Melodies Show (s) 1300 
Liga juniorilor (s) 1330 lumea 
Pro Cinema (r) 14.00 Dispăruți 
fără urmă (r) 15:15 David 

Blaine: Prizonierul gbeții (doc) 
16:15 Ghid ce-mi place la tine 

(s, r) 16:45 Șoimul maltez 

(1941) 1900 Terapie intensivă 
(s) 2000 Cinema 2020 Dispă
ruți fără urmă (s) 2130 Ghici 
ce-mi place la tine (s) 2200 

Efecte spedale (thriller) 0:15 Pri
etenie pe muchie de cuțit (s)

510 Poveștiri adevărate (r) 610 

Rebelde (r) 710 Suflete rănite 
(r) 810 Amy, fetița cu ghioz
danul albastru (s) 910 De 3x 

femeie (r) 10:00 Ciocolată cu 
piper (s) 1110 Bărbatul visurilor 
mele (r) 1210 Pariul iubirii (s, 
Mexic, 2004) 13:00 Jurămân
tul (s) 1410 Iubire ca în filme ( 
(r) 15:15 Rețeta de acasă 1530 * 
Suflete rănite (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 1830 Rebelde (s) 
1930 SOS, viața mea! (s) 
2030 Partenerul ideal (comedie 
romantică, SUA 1997) 2230 0 
lume a fiarelor (s) 030 Poveștiri 
adevărate (r) 130 Extravagan
ta Anastasia (s)

0630-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

î

$•

7:00 Super recorduri (r) 730 
Dragoste și putere (r) 8:00 

Sport cu Florentina 815 Tele
shopping 835 Păcatele secre
te ale tatălui (film, r) 10:45 
Teleshopping 11:00 Tele RON 
13:00 Play 1430 Dragoste și, 
putere (s) 15:00 Lungul drum ! 

spre casă (dramă, SUA, 1998) 
17:30 Farsele lui Jugaru (r) 
18:00 Focus 19:00 Super 
recorduri 1930 Camera de râs 
20:00 Sedus și abandonat 
(comedie romantică, SUA, 
2001) 22:00 Mondenii (r) 
22:30 Focus Plus. Prezintă: 
Cristina Țopescu 23:30 Bal
anța puterii (acțiune)

1035 Cartea cfiagoslei (comedi- 
e, SUA 1991). 12=00 Renăscut 
dn cenușă (dramă, SUA 2005). 
1420 Azi 13, mâine 30 de ani 
(comedie, SUA 2004). 15:55 

Premiul AF1 - Sean Connery 
(SUA 2006) 1725 Omd-Păian- 
jen 2 (aventuri, SUA 2004). 
1930 Onemat cinema, dnema 
2ft00 Huff - 0 vizită neașteptată 

(Ep. 19, dramă, SUA 2005). 
21.00 Război ti deșert - Răpi
rea (Ep. 6, acțiune, SUA 2005). 
22:00 Casa de ceară (horror, 
SUA 2005). 23:50 Agențj 
seaeți (thriller, Franța, 2004).

j REALITATEA
1010 Realitatea de la 10:00 

11:15 Fabrica 1210 Realitatea 

de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 

14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 1520 Fabrica 16:50 Mar
fa 17:10 Tu faci Realitatea! 
17:45 Editorii Realității 1810 

Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 20:15 Repor
terii Realității 2110 Realitatea 

de la 21:00 21:50 Prima ediție 

2215 Tănase și Dinescu 23:15 
Realitatea all-inclusive 2410 
Realitatea de la 24:0»

6:55 Viața dimineața. Matinal 
cu Sorin Ganciu și Oana Fri- 
gescu 910 Verissimo. Cu Gina 
Tănase 1010 Euromaxx (r) 
(doc.) 1030 Euroblitz (r) (doc) 
11:00 Ne privește 1210 Știri 
1230 Teleshopping 13:05 
Esentze (r) Cu llinca Vandici 
1435 Lumea cărților 1535 

Euromaxx (doc.) 1610 Unde e 

iubirea 1710 Vis de vacanță. 
Emisiune de turism 1730 Pasul ( 
Fortunei 1910 Știri 1920 Ho
bby Mix 2010 Trenul vieții. 
Talk-show 2210 High Life. Cu 

Monica Stan 2310 Lombrazilor 
8 (s, r) 2400 Știri 0:15 Vedetele 

se întreabă (div.) (r)

i 

5:00 Motociclete americane 
610 Confruntări și fiare vechi 
710 Tehnologie extremă 810 
0 pradă mortală 910 Natura 
în stare brută 1010 Automo
bile americane 1:00 Motoci
clete americane 1210 Tehno
logie extremă 1310 O pradă 

mortală 1410 Natura în stare 
brută 1510 Cum se fabrică 
1610 Curse 1710 Automobile 
ahnericane 1810 Motociclete 
americane 1910 Vânătorii de 
mituri 2010 Tehnologie extre
mă 2110 Radiografia unui de
zastru 2210 Dosarele FBI 
2310 Constructori de motoci
clete din Marea Britanie
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Urologul, bun diagnostician

Ficat. Primul ficat uman artificial, dez
voltat din celule sușâ prelevate din cordonul 
ombilical al unui nou-născut a fost deja cre
at. Performanța a fost realizată de o echipă 
de cercetători britanici de la Universitatea 
Newcastle. (I.J.)

• Tutun. Cu ocazia „Zilei naționale fără 
tutun", celebrată în a treia joi a lunii noiem
brie, s-a deschis o linie gratuită pentru per
soanele care doresc informații legate de 
modalitățile de renunțare la consumul de 
tutun. Numărul de telefon este 
08008786738682 și poate fi apelat de luni 
până vineri între orele 8 și 20. (I.J.)

www.gastroenterologia.ro
Deva (C.P.) - Site destinat informațiilor on-line despre bolile 
digestive. Aici puteți găsi detalii despre diabetul zaharat 
și despre regimul alimentar în această boală.

*.................... ,.. '..: :.: :.
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1 euro 3,4933 lei

1 dolar american 2,7273 lei

1 gram aur 54,7575 lei

■ Peste 80% din pa- 
cienții care apelează la 
un specialist urolog su
feră de prostată.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone9infommedia.ro

Deva - Numărul pacienților 
care apelează la un specialist 
urolog este în continuă creș
tere și asta ca urmare a apa
riției tratamentelor endo- 
scopice, consideră specialiștii 
hunedoreni.

„Numărul bolnavilor este 
în creștere, fiind probabil 
atrași de operațiile endosco- 
pice, mai puțin agresive, dar 
și de medicația de ultimă ge
nerație. Cele mai bune rezul
tate în urma tratamentului 
medicamentos se remarcă în 
special la bolnavii care au 
probleme cu prostata. Trata
mente precum nefroliptato- 
mia aplicabilă și fragmen
tarea pietrelor cu ultrasunete 
sunt însă posibile doar în 
marile centre universitare”, 
declară dr. Emil Mitranovici,

specialist urolog în cadrul 
Spitalului Județean Deva.
UE în Urologie

Chiar dacă intrarea în UE 
bate la ușă, specialiștii uro- 
logi pot fi considerați deja de 
standarde europene. „Unul 
dintre motivele pentru care 
considerăm asta este posibi
litatea tratamentelor patolo
giei urologice prin metode 
endoscopice care se realizează 
și la Deva ca oriunde în lume. 
La fel de greu ne este și nouă 
în cazurile în care avem boli 
asociate - cardiopatie ische
mică, diabet, insuficiență 
renală - care prezintă un anu
mit grad de dificultate în 
echilibrarea bolnavului sub 
tratament chirurgical. însă, 
cu o bună colaborare cu spe
cialiștii cardiologi, anesteziști 
și nefrologi, putem depăși 
situațiile considerate de risc”, 
mai spune dr. Mitranovici.

în urologie, diagnosticul 
este cel mai important. Dacă 
se cunoaște exact denumirea 
bolii, indicațiile chirurgicale 
și posibilitatea rezolvării a-

Dr. Mitranovici în timpul consultațiilor din policlinică (Foto: u)

cestora, pacientul poate be
neficia de un tratament efi
cient. în acest sens, dr. Emil

Mitranovici este apreciat de 
pacienții săi ca un excelent 
diagnostician.

Diabet zaharat tip 2
Colaborare sanitară

3

Reguli:

Soluția jocurilor din numărul precedent

în fiecare 

bfoc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân-; 

durile orizon
tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

1
9 8

9

7 2 3 1 6

4
7

8
3 5

7
9 6 1

|5 6 1 4 2
4 1
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7 8 6
6 1 5 7 9 4

5 9 3 2

5
7

4

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

începători

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

Avansați

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

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

Deva (I.J.) - Iolanda Stan, 
Deva: „Băiatul meu are un 
an. Mi s-au recomandat mai 
multe metode să-i curăț ure
chile. Ce îmi puteți recoman
da?”

Medic: „Chiar dacă au 
apărut tot felul de tipuri de 
bețișoare pentru urechi, cel 
mai .este să folosiți colțul 
prosopului. O altă metodă ar 
fi să folosiți bețișoarele cu 
opritor, dar sunt excluse cele 
obișnuite”.

Simina Uivari, Deva: „Sunt 
diagnosticată cu diabet za
harat tip 2. Glicemia mi-a fost

ținută sub control cu me
dicamente. De câteva zile mă 
confrunt însă cu o situație pe 
care o consider alarmantă. 
Luată seara, glicemia mea se 
cifrează sub 50. Asta e o pro
blemă sau se remarcă o re- 
misie a bolii?”

Medic: „Pancreasul și-a 
reluat funcțiile în urina trata
mentului; Nu trebuie să 
renunțați la dietă în această 
perioadă considerată de re- 
misie. Diabetul nu s-a vinde
cat și nici nu se va vindeca. 
Boala se poate controla foarte 
bine cu dietă și cu efort fizic”.

București (I.J.) - Minis
terele Sănătății din Ungaria 
și România vor colabora în 
domeniul asigurărilor de să
nătate și asistenței medica
le, au convenit miniștrii de 
resort în cadrul ședinței de 
guvern comune, desfășurată 
la Budapesta. O altă acțiune 
vizează perfecționarea profe
sională a personalului medi- 
co-sanitar din județele trans- 
frontaliere în ceea ce pri
vește transplantul de mădu
vă și cel de cornee, având ca 
scop efectuarea de operații 
similare, pe viitor, și pe te

ritoriul României. Cele două 
instituții și-au desemnat 
câte o echipă de experțî care 
să-și focalizeze activitatea pe 
identificarea posibilităților 
de colaborare în domeniul 
prestării de servicii me
dicale în zona transfronta- 
lieră, pe proiecte de dez
voltare, precum și pe iden
tificarea proiectelor comune 
pentru atragerea de fonduri 
europene. Rezultatele acti
vității echipei de experți vor 
contribui la corelarea pla
nurilor de dezvoltare na
ționale și regionale.

„Sunt scârbit de aleșii noștri!"
■ Oamenii sunt indig
nați de modul în care 
guvernanții „aruncă" 
banii contribuabililor.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Aproximativ cinci 
milioane de euro, de la buge
tul de stat, a plătit Guvernul

pentru achiziționarea a 103 
mașini de teren VW Tuareg. 
Mașini care, în opinia guver
nanților, sunt absolut nece
sare pentru deplasarea pre
fecților în locuri greu accesi
bile sau în cazuri de inun
dații. Oricum, plecând de la 
ideea că din acești bani se 
puteau construi 200 de case 
pentru sinistrații care 
„prind” a doua iarnă în „con-

Adrian Hotarlă Robert Ficher

tainere”. Dar cine știe? Proba
bil că, dacă prefectul ajunge 
în acea zonă, oamenii vor fi... 
mulțumiți.
Nu este bine

Cuvântul Liber a încercat 
să afle de la cetățeni care este 
părerea lor față de această 
investiție. „Sunt scârbit atun
ci când aud aceste lucruri. De 
altfel și la știri când se vor
bește despre aleșii neamului 
schimb programul. Se puteau 
face atâtea lucruri importante 
cu acești bani! Gândiți-vă nu
mai la copiii străzii!” - decla
ră Robert Ficher, patron. Nu 
este bine deloc, afirmă Nico- 
lae Guga. „Oamenii nu au ce 
mânca și abia se descurcă de 
azi pe mâine. La ce le trebuie 
mașini de teren?! Să-și cum
pere singuri că au salarii ba
bane. Și oricum au parcurile 
auto pline de mașini”, este de

Guga Nicolae (Foto: T. Mânu)

părere Nicolae Guga. Ar tre
bui să fie mai atenți la ce fac 
cu banii contribuabililor, de
clară Adrian Hotarlă.

„Nu plătim impozite pentru 
ca ei să se lăfăie în mașini 
ultimul tip. Puteau achizițio
na mașini de teren la 25.000 
de euro bucata. Nu la aproape 
45.000 de euro”, spune Adri
an.

OM
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Spune-ți părerea la forum! V..J

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, lichidator al 
SC ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou 
Ovidiu Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara, anunță vânzarea la 
licitație publică a următoarelor active:

î —ț - Sediu administrativ, abator și secție prelucrare, grajd, rampă 
“’’animale, post trafo și teren în suprafață de 2.594 mp, situate în 

Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 
4670/7, nr. top (3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/1; 3242/1; prețul de 
pornire a licitației este de 359.700 Ron * TVA;

- Corp principal de producție și teren în suprafață de 997 
mp, situate în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise 
în CF nr. 4670/7, nr. top (3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul 
de pornire a licitației este de 341.000 Ron+TVA.

Licitația va avea loc în data de 21.12.2006, ora 12,00, la 
sediul Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul 
de pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau 
chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru 
ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului din Orăștie, str. 
N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254- 
20 6 241. (69853)

F5
J.-

BANCA
COMERCIALA
ROMANA
Aleye liderul!

SC BERE MURES SA, proprietar fi operator 
al Hotelului GERMISARA Resort&SPA, selectează per
sonal pentru ocuparea următoarelor posturi:

BANCA COMERCIALA 
ROMANA SA împreunâ cu lichidatorul 
judldar S.C. CONTAUDFT EVALEX S.R.L., cu 
sediul în Deva, str. Avram lancu, bl. H3, 
parter, în calitate de lichidator judiciar al S.C

TATI MAR COM SRL Deva, anunța vânzarea prin licitație a următoarelor bunuri imobile și 
mobile, proprietatea debitoarei S.G TATIMAR COM SRL Deva:

- Imobil situat în Deva, str. Horea, nr.111, compus din casă, curte șl grădină în suprafață 
de 1.155 mp, înscris în CF nr.3977/a, nr, top 1847/6/4/1/2 - preț pornire: 207.034 lei 
RON.

- linie de îmbuteliere apă minerală în butelii PET - preț pornire: 123.120 lei RON.
- linie de îmbuteliere apă minerală în sticle 1/1- preț pornire: 71.310 lei RON.
- instalație de deferizare a apel - preț pornire: 19.566 lei RON.
La prețurile de mai sus se adaugă TVA.
Licitația va avea loc la sediul lichidatorului judldar din Deva, str. Avram lancu, bl. H3, 

parter, jud. Hunedoara, în data de 22.11.2006, ora 12,00. în ca2 de neadjudecare, licitația 
se va relua în datele de 29.11.2006, 06.12.2006, 13.12.2006 șl 20.12.2006, în același loc 
și la aceeași oră.

Bunurile ce se vând la licitație sunt prezentate șl descrise Tn caietul de sardnl, care poate 
fi achiziționat de la lichidatorul Judiciar contra sumei de 100 lei RON la care se adaugă 
TVA.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este îndreptățită să anunțe, 
în scris, lichidatorul judldar cu cel puțin două zile înainte de data licitației.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254/233081, persoană de contact ec. 
Dărăbanț loan Mihai. (69925)

1. auditori hotel și 
restaurant
2. casieri
3. ospătari
4. electrician
5. instalator
Condiții generale: calificare 
conform postului, expe
riență relevantă, cazier 
fără antecedente penale.

Se oferă pachet salarial 
atractiv, posibilitatea dez
voltării unei cariere într-o 
companie la standardele 
internaționale.
CV-urile și scrisorile de 
intenție se vor trimite prin 
fax la nr: 0725-541 101 
sau prin email: 
razvan.mares@bere- 
mures.ro.
Persoană de contact: 
director Răzvan Mareș - 
0725-541000. (68611)

RECLAME

http://www.gastroenterologia.ro
ina.jurcone9infommedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:razvan.mares@bere-mures.ro
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Deva - reședință 
europeană

Concluziile

• Scuaruri reduse. Scuarurile dintre dru
muri vor fi reduse de la 3.70 m la 50 sau 60 
cm. Lucrările vor fi efectuate atât pe străzile 
luliu Maniu și 22 Decembrie, cât și pe bule
vardul Nicolae Bălcescu cu scopul de a flu
idiza circulația. (C.B.)

Ce am urmărit?
Deva (C.B.) - După șapte săptămâni, în ca

re ziarul nostru a monitorizat atent toate 
problemele de infrastructură din cartierele 
municipiului Deva, s-a ajuns la concluzia fi
nală. Aceasta arată că Deva este, încă, de
parte de un oraș cu „pretenții” europene. 
Problema câinilor vagabonzi nu a dispărut 
complet, oamenii se plâng în continuare de 
starea proastă a străzilor și trotuarelor, cu
rățenia nu este un capitol încheiat în toate 
cartierele, canalizarea încă este așteptată de 
unii locatari, iar spațiile verzi parcă s-au 
retras pe dealul Cetății. Cu toate acestea se 
observă din partea primăriei intenții bune 
care în unele cartiere s-au materializat în 
fapte. Dacă vor reuși edilii să facă din Deva 
un oraș de talie europeană, rămâne de văzut, 
în timp. Cuvântul Liber va relua, în viitor, 
analiza asupra orașului pentru că ziarul nos
tru lucrează, în primul rând, în slujba cetă
țeanului. Dar până atunci, să le urăm domni
lor Oancea, Inișconi și Muntean „spor la 
treabg” pegtru ci mai lynult de lucru.

Bogdan Nițu

Probleme la toate capitolele
■ Fiecare cartier din 
municipiul Deva are 
propriile probleme le
gate de infrastructură.

CĂLIN Bicăzan

Deva ■ Cartierul cu cele 
mai multe probleme este cu 
siguranță Nicolae Grigorescu, 
acolo unde impresia unui 
nou-venit este că a dat peste 
un loc uitat de lume și de... 
primărie. Canalizare nu exis
tă, iar acolo unde totuși s-a 
făcut, e înfundată. Străzile 
sunt pline de gropi, curățenia 
este deficitară, iar zonele 
verzi au ajuns un lux la care 
oamenii nu-și permit nici 
măcar să se gândească. Fața 
cartierului Nicolae Grigores
cu indică faptul că aici 
primăria va avea cel mai 
mult de lucru.
Canalizarea, din pod

Viile Noi este unul din 
cartierele unde primăria a 
întreprins cele mai multe 
lucrări în ultima vreme. însă 
canalizarea de pe unele străzi 
accentuează starea de nemul
țumire a locatarilor. Pe stra
da Horea problemele apar în 
timpul sezonului ploios când 
apa se adună în cantități con
siderabile în curțile sau chiar 
în casele oamenilor. Pe aceas
tă stradă, primăria a demarat, 
de curând, lucrări la rețeaua 
de canalizare, însă aceasta

Florin Oancea

■ Singurul obstacol din 
acest an pentru 
lucrările inițiate de 
primărie este iarna.

Deva (C.B.) - Viceprimarul 
Florin Oancea face o trecere 
în revistă a tuturor lucrărilor 
care sunt executate în prezent 
în municipiul Deva. „în prin
cipal se lucrează intens la par
cările oblice și la canalizarea 
din cartierul Nicolae Gri
gorescu, iar dacă timpul ne 
mai oferă răgaz încă două săp
tămâni eu sunt mulțumit. Se 
lucrează la rețeaua de canali

este prea înaltă pentru zece 
gospodării care nu se pot 
folosi de ea. Pentru a nu fi 
nevoiți să-și facă o canalizare 
în podul casei, oamenii vor 
fi nevoiți să-și cumpere pom
pe pentru a putea deversa 
murdăria din case în rețeaua 
de canalizare. Deși străzile au 
fost aici asfaltate în cea mai 
mare parte, iar la cele fără 
covor asfaltic se lucrează, tro
tuarele au rămas totuși pline 
de gropi.

Progresul este cartierul 
câinilor vagabonzi. Patru
pedele se plimbă nestinghe
rite pe străzi, iar unii cetățeni 
le încurajează să nu mai 
plece, hrănindu-le. De aseme
nea, locurile de depozitare a 
gunoiului sunt puține, unii 
locatari fiind nevoiți să 
străbată distanțe conside
rabile pentru a-și putea arun
ca în benă gunoiul menajer. 
Locatarii cartierului se con
fruntă cu o problemă care 
mai apare și în cartierul Goj
du: furtul capacelor de canal. 
Pentru a nu se fura aceste 
capace, oamenii au găsit o 
soluție extremă și le-au legat 
cu lanțul de picioarele băn
cilor din fața scării. Cu toate 
acestea locatarii spun că vino- 
vați nu sunt cei care le fură, 
ci aceia care le primesc pen
tru valorificare.
Tomberoane sub fereastră

Față de cartierul Progresul, 
în Gojdu sunt suficiente lo- 

zare din cartierul Viile Noi, 
care este inutilă pentru zece 
familii din cauza celor patru 
metri cât e diferența de nivel 
dintre stradă și imobile. Acei 
locatari trebuie să-și cumpere 
pompe pentru a putea dever
sa murdăria în rețeaua de ca
nalizare. Am putea să facem o 
canalizare în spatele grădi
nilor, dar asta înseamnă ca lo
catarii să cedeze terenurile 
primăriei și nu cred că sunt 
de acord cu asta”. în privința 
curățeniei, viceprimarul afir
mă că nu se poate spune des
pre Deva că este un oraș cu
rat, dar nici murdar. „Curat

Capacele gurilor de canalizare au dispărut în cartierul Progresul

curi de depozitare a gunoiu
lui menajer. De fapt, sunt atât 
de multe tomberoane încât 
unele din ele au fost am
plasate aproape de geamul 
imobilelor.

Curățenia lasă mult de 
dorit în cartier, iar această 
problemă este completată de 
numărul mare de câini va
gabonzi pe care îi reclamă 
locatarii. Locurile de parcare 
constituie aici o problemă 
deosebită, oamenii fiind ne
voiți să-și lase mașinile în 
plină stradă sau la colțurile 
intersecțiilor, încurcând ast
fel circulația.

în cartierul Dacia princi
pala problemă este legată de 
iluminatul public, Pe zone 
întregi din cartier stâlpii nu 
au becuri din cauza unei 
probleme la sistemul de elec
tricitate care durează de 16 
ani, conform autorităților

nu este nici un oraș din țară. 
După părerea mea, la nivel de 
România, Deva s-ar situa la 
mijlocul clasamentului în pri
vința curățeniei. Raportat la 
celelalte orașe, municipiul 
nostru nu este nici mai curat, 
nici mai murdar. în Micro 15, 
problema curățeniei ține și de 
spiritul civic al cetățenilor. 
Acuma primăria nu poate să 
facă tot, este nevoie și de aju
torul locatarilor pentru ca zo
na în care locuiesc să rămână 
curată”. Viceprimarul Florin 
Oancea a ținut să transmită 
cetățenilor un mesaj: „Rog ce
tățenii să fie la fel de critici

locale. Deși străzile au fost în 
mare parte făcute, trotuarele 
pline de gropi sunt în con
tinuare o problemă pentru 
locatarii cartierului, care cer 
să li se aducă bănci în fața 
scărilor și mai multe coșuri 
de gunoi.

Micro 15 este cartierul 
unde gunoaiele sunt aproape 
peste tot. Impresia de negli
jență nu poate fi evitată atâ
ta timp cât oamenii nu dau 
dovadă de mai mult spirit 
civic. în interiorul cartierului 
nu există locuri de parcare, 
astfel încât locatarii sunt 
nevoiți să-și lase mașinile pe 
trotuar.

Cartierul Călugăreni este 
cel mai curat, iar de anul tre
cut strada care traversează 
zona a fost asfaltată. Nu total, 
dar asta e o problemă de care 
primăria se va ocupa de-abia 
la anul.

ca până acum, dar să facă u 
critică constructivă în care 
să-și exprime obiectiv prob
lemele reale cu care se con
fruntă, pentru ca noi să le pu
tem remedia. Sperăm ca an de 
an efortul pe care îl depunem 
pentru cetățean să fie vizibil”.

Siguranță publică
Deva (C.B.) - „Din punct de vedere al stării 

infracționale, municipiul Deva nu constitu
ie o problematică deosebită pentru polițiști, 

iar la acest capitol orașul 
nostru se încadrează sub 
media pe țară. Totuși, car
tierele unde se înregis
trează cele mai frecvente 
încălcări ale liniștii și 
ordinii publice sunt Mi
cro 15 și Dacia, unde au 
loc, sporadic, scandaluri 
în localuri publice și cer
turi familiale. în cartierul

Gojdu se înregistrează cel mai des furturi 
din autovehicule, dar la nivel stradal, în 
municipiu, nu au loc fapte deosebit de grave. 
Cele mai liniștite locuri simt reprezentate de 
zona Călugăreni și Cetății. Patrule mobile 
ale poliției acoperă tot orașul, în special pe 
timp de noapte. De asemenea, patru agenți 
de la Poliția de Proximitate colaborează cu 
conducerile școlilor unde organizează peri
odic ședințe de consiliere. Facem un apel la 
spiritul civic al cetățenilor pentru a sesiza 
în timp util orice faptă infracțională, astfel 
încât poliția Să poată interveni rapid și efi
cient”, a declarat subinspectorul Bogdan 
Nițu, purtător de cuvânt al IPJ.

Spații verzi
Deva (C.B.) - Normele europene pentru 

spațiile verzi intravilane prevăd 12 metri pă- 
trați de „verdeață”/cap de locuitor. Vicepri
marul Florin Oancea spune că, dacă se ia 
în considerare pădurea de lângă oraș, se con
stată că municipiul Deva îndeplinește aceas
tă normă. „Problema cea mare referitoare 
la spațiile verzi e aceea că nu le mai putem 
mări. La un kilometru de centru e plin de 
pădure și dacă ar fi luată în calcul situația 
ar fi alta. în orașele mari sunt două-trei par
curi mari, dar în Deva problema este puțin 
mai complicată”.

Cartierul Gojdu este „dotat" cu mașini abandonate

fi votate pe forumul de pe site-ul redacției: www.huon.ro. Astfel se va 

face jurizarea iar clasa câștigătoare va fi premiată în data de 6 decembrie 

2006. Vor fi premii atractive pentru fiecare elev, povestea va fi publicată 

și fotografia clasei va fi inclusă în slte-ul nostru. 1 decembrie 2006 este 

data-limită pentru trimiterea poveștilor și pentru înscrierea în concurs. 
Pentru informații suplimentare: tel. 211275, int.8834 sau 0720/400437.

e-mail: sanda.bocaniciu@informmedia.ro, sau să aducă personal la redacție 

„O poveste despre Moș Nicolae". Toate poveștile care ne vor parveni vor

CONCURS

Cartierul Progresul este plin de câini comunitari

http://www.huon.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
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\ • Evaluare. Președintele Ligii Profesioniste
de Fotbal, Dumitru Dragomir, l-a evaluat pe
• Evaluare. Președintele Ligii Profesioniste 

atacantul Ciprian Marica, autorul golului vic
toriei echipei naționale a României în partida 
amicală cu Spania, la 20 de milioane de 
euro. (V.N.)

• Cupa României. Duminică se desfășoară 
încă un meci din faza județeană a Cupei 
României la fotbal. Este vorba de partida 
dintre Viitorul Păclișa și Sîntămărie Orlea. 
Arbitri vor fi Victor Cojocari, centru, Nicu 
Savin și Marius Bartoși, asitenți. Observator, 
Mirel Biriș. (V.N.)

I

Naționala de futsal a României, victorioasă 

România a învins Slovacia
București (V.N.) ■ Miercuri seară, după 

închiderea ediției ziarului nostru, echipa 
națională de fotbal în sală a României a 
învins, cu scorul de 5-4 (2-2) reprezentativa 
Slovaciei, într-o partidă amicală disputată 
la Bratislava. De remarcat că patru dintre 
cele cinci goluri ale tricolorilor au fost 
înscrise de deveni: Robert Matei (CIP), Mimi 
Stoica (Municipal Constanța), în prima 
repriză, șl Gabriel Dobre, Gabriel Mo im- 
fălean și Robert Lupu (toți de la CIP Deva) 
în partea secundă. Meciul revanșă se va dis
puta joi seară. Antrenată de Zoltan Jakab, 
naționala de fotbal în sală a României, care 
se află pe locul 10 în topul mondial și pozița 
6 în clasamentul UEFA, se pregătește pen
tru participarea în Grupa B preliminară a 
Campionatului European de Futsal, care se 
dispută la Deva, în perioada 15-21 ianuarie 
2007. Aici vor mai juca reprezentativele 
Letoniei, Angliei și Bulgariei.

Deva (V.N.) - Delegflr de aritrl ;l observatori pentru eta
pa a Xl-a, din 19 noiembrie a.c.: Agrocompany Băda - 

Gloria Geoagiu. VI ad Blrlș. centru. Alin Meri; ;l Claudiu 

Nlcoarâ (Deva), asistenți. Observator, Doru Toma. 

Victoria Câlan - Constructorul Hunedoara, Claudiu Kre

mer. centru, Florin Bulgaru ;l Sorin Corpadl (Lupenl), asis

tenți. Observator, Petru Spărloș.
Minerul Anlnoasa - Inter Petrlla, Florin Anca, centru (Deva), 
Claudiu Vasarhelian ;l loan Hrlteu (Orâștle), asistenți. 

Observator, Nlcolae Mogoș.

Aurul Brad - Universitatea Petroțanl, Daniel Marinescu, 
centru (Hunedoara), Adrian Romonțl șl Marius Pavai, asis
tenți (Slmerla). Observator, Dorel TÎrșa.

Colegiul Matei Corvln - CFR Marmoslm Slmerla, Daniel 
Tlhrt, centru. Alexandru Belgun (Călan) șl Alin Saraol 

(Deva), asistenți. Observator, Adrian Radu.

Metalul Crlșclor - Retezatul Hațeg, Serglu Perța, centru, 
Adrian Nlțe șl Ionel Cârstea, (Petroșani), asistenți

■ Aflată cu un picior 
în Liga a ll-a, la Jiul 
Petroșani se ivesc tot 
mai multe nemulțumiri.

Valentin Neagu
valentin.neagu0informmedla.ro

Petroșani - Mai mulți fot
baliști de la Jiul Petroșani 
sunt tot mai nemulțumiți de 
faptul că nu și-au primit 
salariile din luna septembrie. 
De asemenea, Dumitru Hoto- 
boc, portarul echipei care a 
fost amendat cu suma de 1.500 
de dolari pentru că a refuzat 
să fie rezervă în meciul cu 
Universitatea Craiova și pen
tru că a fost eliminat după ce 
l-a lovit pe jucătorul Bogdan 
Apostu, în partida cu UTA 
Arad, recunoaște că a greșit, 
însă consideră prea mare 
penalizarea impusă de club. 
„Cam drastică amenda, dar 
datorită faptului că am dat cu 
piciorul multor oferte cred că 
am dovedit că sunt fidel 
echipei Jiul. Singurul lucru 
pe care îl regret este că nu 
voi fi pe teren la meciul cu 
FC Vaslui”, a precizat 
Dumitru Hotoboc.

(Foto: CL)
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La Jiul se vor face noi "achiziții" de jucători

De remarcat apoi că 
patronul clubului Jiul Petro
șani, Alin Simota, a declarat, 
recent, că în perioada de 
transferuri din iarnă va 
achiziționa mai mulți jucători 
de valoare care să ajute 
echipă să se salveze de la re
trogradare. Primii dintre

aceștia sunt Leonard Naidin, 
Cristian Silvășan și Alexan
dru Bădoiu, de la Poli 
Timișoara. în același timp 
Jiul se arată interesat de 
Dumitru Mitu, căruia i-a fost 
reziliat contractul de gru
parea CFR Cluj. Jucătorul de 
la Cluj a declarat însă că nu

a fost contactat de nici un ofi
cial al clubului din Valea Jiu
lui, dar că ar fi dispus să 
vină, din iarnă, la Petroșani. 
„Prima opțiune o are UTA, 
pentru că sunt aproape de 
casă, dar dacă Jiul mă va 
dori, aș veni cu plăcere la 
Petroșani”, a spus Mitu.

Greu pentru deveni
Deva (V.N.) - Astăzi,

începând de la ora 14, liderul 
Seriei a 5-a din Liga a IlI-a de 
fotbal, Mureșul Deva, va 
întâlni în deplasare pe Gloria 
II Bistrița. Partida se va juca 
de fapt la Năsăud și nu va fi 
deloc una ușoară pentru 
deveni. Spunem acest lucru, 
întrucât bistrițenii au 

ș igat ultimele na ide, atât 
.pe^ieren propriu^ăâa: și»W 
deplasare și se află în prima 
parte a clasamentului.

„Este o echipă solidă, iar 
rezultatele din ultimele etape 
confirmă faptul că, dacă 
prind o zi bună, greu le poți 
sta în cale. Au și jucători de 
la echipa mare a Gloriei, așa 
că trebuie să fim foarte atenți

(Foto: CL)

Musai trei puncte

Gigă Barbu

- ne-a declarat ieri Gică Bar
bu, antrenorul celor de la 
Mureșul. Cu toate acestea li
derul speră să facă un rezul
tat bun și speră să nu piardă 
această poziție. Din echipă 
lipsește Bițiș, accidentat.

Deva (V.N.) - Aceasta este 
deviza cu care abordează 
astăzi fotbaliștii de la Dacia 
Orăștie partida de pe teren 
propriu cu Sparta Mediaș, 
care contează pentru Liga 
a IlI-a de fotbal. „Băieții 
sunt toți valizi și sperăm să 
câștigăm toate cele trei 
puncte puse în joc pentru a 
fi mai liniștiți la sfârșitul 
turului. Și acum ne pare 
rău că, săptămâna trecută, 
am pierdut la Sovata două 
puncte, dar asta este, 
mergem mai departe” ■ ne- 
a spus Constantin Nenu, 
tehnicianul orăștienilor.

Constantin Nenu (Fota: cl) 

înainte de acest meci, Dacia 
se află în clasamentul seriei 
a 5-a pe locul 13, cu minus 
5 la adevăr. Iată de ce este 
atât de necesară această vic
torie.

Maestră FIDE
Petroșani (MF) - Daria 

Vișănescu, campioana euro
peană la șah, la categoria 10 
ani, componentă a clubului 
Comexim R Lupeni, a devenit 
maestră FIDE și este cea mal 
tânără jucătoare română po
sesoare a unul titlu interna
țional. Născută pe 3 august 
1996, Daria a câștigat titlul 
european la categoria 10 ani la 
CE de copii și juniori de la 
Herceg Novi. De asemenea, ea 
este și vicecampioană mondi
ală la șah școlar. Gheorghe 
Șcurhan, antrenorul șahistei 
din Lupeni, a declarat că 
„este o onoare atât pentru 
mine ca antrenor, cât și pen
tru Daria, să primească titlul 
de maestră FIDE”.

valentin.neagu0informmedla.ro
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Domnule Theodor Stolojan,

Facem parte nu dintr-o generație 
de sacrificiu, ci dintr-una sacrificată. 
Suntem cei care au aflat într-un mod 
brutal ce este comunismul și care au 
văzut fața hidoasă a dictaturii. Dar 
am șupraviețuit. Iar odată cu noi, 
a supraviețuit și liberalismul care îi 
pune laolaltă pe cei ca noi și pe cei ca 
dumneavoastră. Nu este un merit că 
am suferit de pe urma sistemului, la fel 
cum nu este o vină că ați făcut parte 
din el.

Deși nu ne-a fost ușor, am învățat 
să privim cu luciditate trecutul și să ne 
preocupăm de viitor. Am lucrat pentru 
unificarea PNL și am cântărit bine toate 
deciziile pe care le-am luat, având în 
minte un singur obiectiv: să redăm 
valorilor liberale importanta pe care o 
merită în orice societate democratică 
și, prin aceasta, să consolidăm un 
partid liberal puternic si mai ales unit.

Privim astăzi cu deosebită 
atenție întreaga dezbatere legată de 
posibila revenire a domniei voastre în 
PNL. Vedem pe de-o parte că sunteți 
dorit de unii colegi și respins de alții. 
De asemenea, ne este cunoscută și 
ezitarea domniei voastre în a accepta 
revenirea.

Un singur lucru nu înțelegem. 
Spuneți că luptați pentru aceleași valori 
ca și noi, că doriți un PNL puternic și, 
mai ales, liberal, că aveți .soluții pentru 
partid și că sunteți capabil să le 
puneți în practică. Gu toate acestea, 
vă ascundeți ezitările în spatele unor 
condiții de neacceptat.

Susțineți dezbaterea, însă doar ca 
paranteză a propriilor idei. Doriți un 
dialog, însă, prin tot ceea ce spuneți, îl 
ucideți încă înainte ca el să se nască.

Vă jigniți interlocutorul încă înainte de 
a-l saluta și vreți ca așa să reconstruiți 
PNL

Cu tot respectul pe care îl avem 
pentru dumneavoastră, nu credem 
că sunteți pe drumul cel bun. Nu 
știm ce anume vă hrănește ura 
pentru conducerea partidului. Dar 
știm că acest PNL nu este nici al lui 
Călin Popescu Tăriceanu și nici al lui 
Theodor Stolojan. Nu vă cerem nimic 
altceva decât să-i respectați pe cei care 
fac parte din PNL și care sunt acum 
nevoiți să vadă cum dumneavoastră 
și cei care vă înconjoară încercați să 
vă sfâșiați adversarii. Și culmea, în 
numele valorilor comune!

Poate că sunt multe lucruri care vă 
despart de Călin Popescu Tăriceanu. 
Dar bunele intenții ar trebui să vă

Ion C. Brătianu

apropie. Nu vă cerem mult. Doar să 
aveți aceeași responsabilitate față 
de PNL pe care a avut-o și partidul 
față de dumneavoastră. Nu am uitat 
că ați devenit premier cu girul unei 
mineriade care a dezonorat România 
și că în 1996 l-ați susținut, sub propria 
semnătură, pe Ion Iliescu.

Nu am uitat că anii pe care ia-ți 
petrecut ca liberal sunt mai puțini decât 
anii de închisoare ai multora dintre noi. 
Mult mai greu ne este să uităm cum 
v-ați retras în campania electorală, cum 
v-ați ascuns la Cotroceni, refuzând 
orice contact cu partidul, cum ați 
acceptat să fiți subalternul lui Traian 
Băsescu și conducătorul unui grup 

de ale cărui valori ne îndoim. Cu toate 
acestea, noi nu respingem revenirea 
domniei voastre în PNL.

Dacă vă angajați să respectați tot 
ceea ce nu ați respectat până acum, 
începând cu statutul și terminând cu 
colegii, putem trece peste barierele 
care au apărut între noi și domnia 
voastră în acest moment. Dacă 
puteți demonstra că veți lupta pentru 
consolidarea partidului și a valorilor 
liberale, subscriem invitației de a vă 
alătura din nou PNL.

Nu vă împiedică nimeni să 
reveniți. Nu vă împiedică nimeni să 
vă susțineți propriile idei și nici să 
luptați pentru a le pune în aplicare 
din funcția de președinte de partid. 
Sunteți liber oricând să faceți acest 
lucru, în interiorul PNL, într-o manieră I 
democratică și civilizată. Aveți la 
dispoziție Congresul și votul liber 
exprimat al majorității din partid.

I

Aveți în noi garanția democrației 
interne din PNL, a respectării valorilor^ 
liberale și a corectitudinii oricărei 
dezbateri oneste. însă nu vă puteți 
aștepta să girăm opinii, oameni și 
atitudini care nu au nimic în comun cu 
liberalismul.

i'

Domnule Stolojan,

Cei de vârsta noastră vin dintr-o 
lume în care ideile contau mai mult 
decât procentele, iar partidul mai 
mult decât liderii. Politica, așa cum 
o știm noi, ar trebui să fie civilizată. 
Liberalismul, așa cum îl știm noi, ar 
trebui să fie distinct de alte doctrine. 
Iar PNL, așa cum îl știm noi, ar trebui 
să fie unit. Dacă sunteți sincer în 
demersul domniei voastre de a susține 
partidul, renunțați la o atitudine și la un 
limbaj străine de orice principiu liberal. 
Dacă sunteți onest, acceptați dialogul 
și nu inventați condiții și pretexte care 
să-l blocheze. Dacă aveți onoare, nu vă 
negociați bunele intenții!

Sanda Negroponte Tătărăscu 

Mircea lonescu Quintus 

Prof. Neagu Djuvara 
Radu Câmpean u ?

Dinu Zamfirescu
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Felicitări (67) Vând ap. 2 camere (03)

* Cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, fiicele Mihaela și Geta 
împreună cu soția Vergina îi urează lui Gherasie Crăciun un călduros 
„La mulți ani", multă sănătate și viață îndelungată alături de familie.

(3/16.11)

• amenajat In stil occidental, 50 mp, zona 
Astoria, preț 950 milioane lei, fix. Tel. 
0745/253413. (T)
• amenajat, piața centrală, preț 1,1 mid. lei. Tel. 
0745/253413. (T)
• Hațeg, decomandate, etaj 2, hol central. Tel. 
218104,0722/304959. (T)
■ parter (uscătoril), zona Baroul de avocați, 
aragaz Bosch, nou, boiler gaz. Tel. 0723/514133. 
O)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. CD
• decomandate, ST 60 mp, centrală termică, 
parchet, termopane, et 3, luliu Maniu, preț 1350 
mid. negociabil, tel. 0742-019418. (Al)
• drcult balcon, centrală termică, parchet, 
gresie+faianță, et 1, zona Bălcescu, preț 970 mii. 
lei negociabil, tel. 0742/019418. (Al)

• wgent, decomandate, et. 2, zonă bună, ST 60 
mp, C.T., balcon mare închis, preț 123000 ron, tel. 
0726-710903. (Al)
• decomandate, C.T„ parchet gresie, faianță, 
termopane, balcon închis, zona Carpați, etaj 
intermediar, preț 140000 ron, neg., tel. 0745- 
639022,0726-316796. (Al)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 75.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamfiretai, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță, termopane, CT, 
preț 135.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Hu Manta, et 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet contorizări, balcon mare pe bucătărie 
și sufragerie, preț 105.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Alee Be|an, et 2, semidec, balcon închis, baie, 
amenajat apometre, preț 66.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• AL StrekM, et 3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

Alătură-te Cuvântului Liber! Cu noi ai numai de câștigat!
Vrei să câștigi 50 RON?
DarsădteștithipcfeoliiiăQivântidLjber GRATUIT?
CE TREBUIE SĂ FACI?

Dacă ai găsit in ziarul de vineri, 10 noiembrie, inserată o carte poștală, 
participă la concursul puzzle! în fiecare ediție, până in 17 noiembrie, va fi pu
blicată câte o piesă din pliantul respectiv. Decupează fiecare piesă-puzzle (6 
piese), reconstituind imaginea și lipește-o apoi pe pliant. La final, după ce ai 
realizat imaginea de pe pliant, completează talonul apărut pe spate, cu datele 
tale personale, pentru a putea primi ziarul, GRATUIT, timp de o lună, și depune 
apoi cartea poștală in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la O.P.l, C.P.3, Deva, 
sau trimi-te-o la sediul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până 
în 23 noiembrie. Extragerea va avea loc în 24 noiembrie, iar numele 
câștigătorului va fi publicat în ediția din 25 noiembrie.

Acest concurs este valabil doar pentru cei care în aitalliMiiS 

ultimele 6 luni nu au fost ABONAȚI sau CITITORI DE 

PROBĂ!

JURNAL

concurs nu pot 
participa 
angajații S.C. 
Inform Media 
S.R.L. și nici 
rudele acestora 
de gradele I și 
II. Informații 
suplimentare, la 
telefonul 0254/ 
211275, interior 
8806. Persoană 
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Magdalena 
Șerban. 
Pe tine nu te-a 
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Liber este 
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CONCURS

Personal calificat - servire ireproșabila

produse șl preparate din 
came 

produse și preparate din 
lapte 

o gama largă de produse 
alimentare
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situat in piața centrala 
oferă clientilor:ET i* - HOMEOPATIE Șl ACUPUNCTURA

Cabinet medical “ECHINACEA”
- dr. GHIȚÂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatie, acupunctură, 

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, 
ap. 25, tel. 0254-219999 sau 
0254-234815, 0722/567208.
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SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE

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

în desfășurarea de activități economice,

CREDITE ÎN CONDIȚII AVANTAJOASE !
Destinație:

- asigurarea capitalului de lucru;
- modernizarea tehnologiei;
- investiții în vederea dezvoltării afacerii.

Se asiguri:
- operativitate în analiza și acordarea creditului;
- consultanță financiară gratuită;
- documentație simplificată;
- dobânzi convenabile și comisioane reduse.

Informații: 0254/219112, 219580, 0741/073215

www.aurora.com.ro
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FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL

CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU;
- FRECVENTA PROPRIE;

_ • COLABORATORI. „ ,
PERSOANĂ DE CONTACT; MIHAI ȘTEFĂNIȚĂ.

TELEFON: 0721/951.722

LEGENDA AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora 
AS - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
AS - Morellia 
A9 - Elite
A10 - Liliacul Multicom

STIHL. NUMĂRUL 1 MONDIAL
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2

3.
4.

Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din: 
IJevu, bd. Dccchwl, bl. I purler 
Deva, bd. I. Maniu, bl. J paner 
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 
Orăștic, Str, Eroilor, bl. CI part.
Brad. str. Avram Iancu, bl.43 part, tel: 612822

tel: 23031(1 
tel: 23021» 
tel: 712S92 
tel: 244603
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HKALioiiE, tarariuiou! șumwiM

3FGDD SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. C>1,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPETĂRIF.
♦ELECTROZI. SCULE. UNELTE, CUIE ELECTRICE 
•ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

• Carpați, dac, balcon, centrali termică, 
termopan partial, preț 130.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661.(A2)
• Bd. Dacebal, et. 3 ,d ec., 2 balcoane, contorizărl, 
preț 130.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
a dac, C.T, gresie, faianță, parchet, ușă 
metalică, balcon închis, et. 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid. tel. 232060,0742/290024. (A3)
a tamldac, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mil. neg., 
tel. 232060,0742/290024. (A3)
a aamldec,tT»grelse, faianță parchet laminat, 
ușă nouă, amenajat, st=54 mp, zona 
Kogălnlceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)

a apartament 1 camere modificat din 3, gresie, 
faianță, parchet laminat, ușă metalică, 
contorizărl la apă șl gaz, zona Dacia preț 790 
mil., neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
a bucătăria modlfcată. parchet gresie, faianță, 
ușă metalică, contorizărl, zonă liniștită, lăngă 
piață centrală, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0768/165702. (A4)
a zona Kogălnlceanu, centrală termică, parchet 
gresie, faianță, balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,232808. (A4)
a zona Uzo Bal can, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, spoturi, rlglps, ușă 
metalică, preț 77000 ron negociabil, tel.. 
0723/251498,232809. (A4)
a eta| Intermediar, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet gresie, faianță, Instalații 
sanitare no), modificări, preț 35000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
a zona Dada, etaj 2, termopan, parchet gresie șl 
faianță, contorizărl, cu convector, bloc de 4 
nivele, preț 70000 ron negociabil, tel. 0788 165702, 
0723/251498. (A4)

o otel i, decomandate, 54 mp, bloc do cărămidă, 
balcon mare, centrală termici, parchet de 
stejar, gresie șl faianță, bine întreținut ocupabll 
pe loc, zona Kogălnlceanu, preț 128000 ron 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251496 (A4) 
a decomandate, porter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol șl bucătărie, 
zona piață, preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)
a eta] 1, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet 
mici modificări, ocupabll azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232808. (A4)
a zona Trident, ocupabll azi, contorizărl, fără 
modificări, preț 68000 ran negociabil, tel. 
0723/251498,232806. (A4)
• «tal L centrală termică, faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scă-lșoara preț 83000 ron nego
ciabil, tel, 07*5/302200,0723/251498,232809. (A4) 
a eta| 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
aeta| 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet balcon, Emlnescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
a circuit, parchet bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
a dec, centrală termică proprie, parchet balcon. 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
a etaj X uși schimbate, contorizărl, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel, 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
e Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet In camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut, preț 115.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
a zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorlzat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6) 
zonă ultracentrală, ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorizat, gresie + faianță 2 balcoane, 
etaj Intermediar, merită văzut, preț 135000 ron, 
tel. 235208,0724/620358 (A6)
a pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere tn 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)

a pe Emkwscu, 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)
a In Dada, et. 2, con vectori, instant apă caldă 
baie amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
a pe Scărișoare, semidec., neamenajat, C.T., et. 
4, acoperit cu tablă preț 78000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
a in Dada, semidec., et. 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorizărl, preț 68000 RON, tel, 
0745/640725. (A7)
a pe Zantflreacu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabll Imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
a na Mârăatl dec., et, 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
a zona UlacuM, dec., et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizărl, s=50 mp, ocupabll 
Imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
a zona Piață 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
a zona Zamflmcu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizărl, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
a Alooa Amatol 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
a zona Dada. 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
a zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (AS)
o In circuit, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98000 RON, neg,, tel. 231.800: 
0740/317314. (A9)
a dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizărl Integrale, etaj 1, zona Kogălnlceanu, 
preț 125000 RON. tel. 231800; 0745/511.776. (A9) 
a In Brad, zona A, gresie, faianță parter, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
o zona Dada sau Astoria, preț 750 milioane lei; 
sau Gojdu, centru, 950 milioane lei. Tel. 
0720/462263,0728/779233. (T)
a Deva, plata Imediat tel. 215212 (Al)

I • dec, Mitrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată In balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel, 223400, 0724/169303, 
0742/005228, (A5)
• dec, centrală termică 2 băl. boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228(A5)
a etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorlzări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5) ,
e zona împăratul Traian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)
■ decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150,000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
e dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați. 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
e b-dul Dzczbal et. 1. dec., s=75 mp, contorizărl, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg,, tel. 206003, 
230324.(A7)
e Mul Decebal, dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
e pe AL Straiului, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată, parchet, gresie, 
faianță contorizărl, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
e zona împăratul Traian, 3 camere decoman

date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
a zona L Creangă parchet, contorlzări, st 78 mp, 
pratabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• dzc, camere cu parchet, contorlzări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg., tel. 212,141. (A9)
• In Brad, terasă închisă preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
a zonă rontralâ, Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0785/158,483.(A10)

Vând ap. 4 camere (07)

Vând case, vile (13)

• casă cu 440 mp teren, In Deva, central, Str. 
Spitalului, nr. 19. Tel. 0254/216036. (T)
• P+E+M, SC 240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 
bucătării, garaj, C.T., 400 mp teren, 97000 euro, 
tel. 0722-564004. (Al)
• nouă 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent, 65000 euro, 
tel. 0722-564004. (Al)
• In Vețel, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, 
anexe, teren 1600 mp, preț negociabil, tel. 0740- 
210780. (Al)
• zonă ultracentrală casă modestă 450 mp. 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), p
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208,'' 
0724/620358 (A6)
• zona Barlțlu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară Interioară garaj pentru 2 
mașini, grădină centrală termică, preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358 (A6)
• zonă centrală 2 balcoane, centrală termică 
termopane, 2 băi, parchet tn camere, et. 2, preț 
70000 euro, tel. 235208,0724-620358 (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, bale, bucătărie, garaj, la etai: 3 
camere, hol. bale, bucătărie, pratabll 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• urgent, In Deva, 3 camere,- bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231.800,0740/317.313. (A9)
• In Brad, zona A, cu curte, garai (150 mp), 
încălzire centrală canalizare, apă curentă, 
posibil privatizare, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0708/158483. (A10)
• In Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483, (A10)
• tn Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, 
curent, apă canal, preț negociabil, tel.
n nu '613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr case la țara (18)

Vând ap. 3 camere (05)

a proprietar decomandata, parter, hol 
central, balcon cu pivniță parchet, 
contorizărl, zona Zamfirescu, Al. Crinilor, 
Deva, preț 37,000 euro. Tel. 0741/985970, 
0744/333516,(3/3.11)

a decomandata, balcon, parchet, contorizărl, 
repartitoare, zona Miorița, preț 13 mid., nego
ciabil, tel. 0742-019418 (Al)
o aomldecomandato, «tal Intermediar, fără 
îmbunătățiri, zona Micro 15, preț 80000 ron neg., 
tel, 0745-639022,0726-316796. (Al)
o Dada, et 3. centrală termică amșnalat preț 
92.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
a Qejdu, ol 2, circuit faianță gresie, preț 145.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
o Dorobanți, parter, 2 băl, living, centrală 
termică balcon închis, preț 190.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
a zona Patria, amenajat modern, centrală 
termică balcon, et. 2, preț 41.000 euro, neg., tel. 
074Q/013971. (A2)
a zona Gojdu, modernizări, balcon, etaj Inter
mediar, preț 125,000 RON, neg., tel. 0740/013971. 
(A2)
a doc, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. 'A3)
a dec, CT, parchet fără îmbunătățiri, poate fl 
folosit șl ca spațiu comercial, cu Intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
a decomandate, 70 mp, contorizărl totale, 
parchet balcon mare, 2 băl, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,0788(165702. (A4) 
a zona lk.de Muzică decomandate, contorizărl 
total, termopan, parchet, gresie, faianță 
bucătărie modificată, balcon închis, bine 
întreținut preț 45000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)

a bd. Doeebal, etaj Intermediar, decomandate, 
modificări In stil occidental, centrală termică 
preț 175000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
232808. (A4)
a «ta| 1, decomandate, 2 balcoane, 2 băl, 
contorizărl total, parchet, gresie, faianță zona 
Bălcescu, accept credit Ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)

a decomandată zona Dorobanți, et. 3, 2 
balcoane, 2 băl, garaj, C.T., aer condiționat, ST 96 
mp, frumos amenajat, preț 61500 euro, tel. 0726- 
710903. (Al)
a zamldoc, paichal apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel, 
232060,0742/290024. (A3)
• dac, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro. superame- 
nalat, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• dac, st 100 mp, contorizărl, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (AS)
ațta) X centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioara, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
a bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
a pa B-dul 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg,, tel. 0745/640725. (A7)
a m Dorobanți, et, 4, acoperit cu tablă, C.T., 2 
băl, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel,0749/268830, (A7)
• pe Bălcescu, et 2, semidec., bloc de cărămidă 
contorizărl, parchet, 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. .tel. 206003,230324. (A7).
o zona l Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona l Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dao, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel. 231 «nn 0740/317.313. (A9)

• ouă mică 1 ■ 2 camera, In apropierea 
Devei mu Hunedoarei până la M km, șl 
caut de închiriat garnnM In Hunedoara 
MuDwa.TN.0722/W4N0.

Vând garsoniere (19)
i

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băl, scară interioară, 
centrală termică 130 mp, 240000 ron, tel. 0722- 
564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel; 
0745/786578. (A8)

• urgent Dm lângă Cantina TCH, parter, totul 
nou, amenajată contorizărl, mobilată preț 650 
m llloane lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330.
(T)
• Dorobanți, ușă metalică balcon închis, 
contorizărl, preț 73000 ron, tel. 0726-710903. (Al)
• semldecomandatt, Motorizări, parchet, 
gresie, faianță balcon închis, zona Ștrand, preț 
53000 ron, tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• confort 1, dec., bucătărie faianță + gresie, 
contorizărl, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON. tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, bale, contorizărl, etaj Interi ie 
dlar, zona Mărăștl, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• 2 camere, contorizărl, eta) Intermediar, zona 
Gojdu, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• dec, contorizărl etaj 4, zona Bejan, preț 55.000 
RON. tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dea, contorlzări, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• urgent, semldeo, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mil, neg, tel. 232060, 
0742/290024, (A3)
• zona Dorobanți decomandată Izolată termkî) 
șl fonic, parchet, gresie, faianță rlglps, spoturi, 
modificată, stare bună ocupabllă Imediat, preț 
75000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808 (A4)
• zona M. Viteazul, balcon închis, Igienizată, 
ocupabllă imediat, accept credit Ipotecar, preț 
22000 euro negociabil, tel. 0788/165703. 
0745/302200. (A4)
• m vinde garsonieră parchet, faianță 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progresu, stare 
foarte bună, sau la schimb cu apartament 2 
camere + diferență în zonă centrală accept 
credit Ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302200, 
232808 (A4)
• zona Decebal decomandate, parchet, 
termopan, contorizărl totale, stare bună 
ocupabilă imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498 232808 
(A4)
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TRANSPORT PERSOANE 
România- ftorcdb HtWh

Jti 0254/234717,
0742/W20I. W55Î2W

euro dtainton • I5zâes
euro^i-itaon-PODfe®

- BARMAN
• ospătar
■BUCĂTARI
•AJUTORI BUCĂTARI

* CAMERISTE

■CASIER
- FEMEI DE SERVICIU
■ MANIPULANȚ1
■ MUNCITORI NECALIFICAȚI

Ctrințt: calificare conform postului, expe
riență relevant}, cazier fir* antecedente 
penale.
Candidați) care îndeplinesc aceste criterii 
sunt rugați să trimită CV prin fax: 0725- 
541101 sau prin e-mall: 
razuan marMaheremures m.
Se oferă salariu atrattlv.
Persoană de contact: director Răzvan 
Mares-0725-541000.
Vor fl contactați pentru interviu și proce
durile de angajare numai candidațli 
selectați (69680) Alege CL pentru anunțul tău

SUPER OFERTĂ! .

Usi de interior PORTA DOORS> •:w
■ TĂMPLĂJHE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU .w
• GEAM TERMOPAN • JALUZELE VERTICALI ■ RULOURI
• 10%REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
DEVA, str *on C'uanga, bl. 25, ap. 2 .. (SIB)

MUREf

proprietar și operator al Hotelului Germisara Resort/SPA, selectează 
personal pentru ocuparea următoarelor posturi:

• DIRECTOR ECONOMIC HOTEL 
AUDITORI HOTEL șl RESTAUPnr»

Cerințe: calificare conform

postului, experiență relevantă, 

cazier fără antecedente penale.

Candidații care îndeplinesc aceste 

criterii sunt rugați să trimită CV 

prin fax; 0256-328721.

Se oferă salariu atractiv.

Persoană de contact: director 

economic Rus Alexandru - la tele

fonul 0356-808810.

Vor fi contactați pentru interviu și 

procedurile de angajare numai 

candidații selectați.

(69192)
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• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel.223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, neamenajată, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400.0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
e zona Progrosul, bloc cărămidă, parchet, 

;vedere la stradă, contorizări, preț 68.000 RON,
-’ț., tel. 235.208,0724/620358. (A6)

t^jona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
e urgent, In zona Gojdu, et. 1,2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel, 
0749/268830. (A7)
• zona Emlnetcu, et.3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată, zugrăvită, curată, contorizări, 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, neamenajată, liberă, etaj 8, preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți, parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță, rol ete exterioare, contorizări, liberă, preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• 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 48.000 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)
• doc, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg., tel.231.800; 0740/317314. (A9)
• doc,camort cu parchet, contorizări integrale, 
etaj Intermediar, S 43 mp, Bd.22 Decembrie 
(zona Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 
212.141 sau 23180PTA91

Vând terenuri (21)
o 13J00 mp, În Deva, lăngă Cabana Bejan. Tel. 
0254/222002. (T)
o mo mp, Intravilan, intrare în Simerla dinspre 
Deva, DN 7, fs 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P + 1, avize, branșamente de 
utilități (curent, apă gaz) pe teren. Tel: 0723- 
230204. (T)
o două terenuri extravilan de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Toteștl ■ Hațeg, lăngă canton, acte in 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
o extravilan, livadă și făneață pe Dealul Cetății, 
Deva, preț 5 euro mp, negociabil. Tel. 218210. (T)

• urgent, grădină + construcție 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 Sântandrei, 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)
• In Deva, zona, Eminescu, ST- 17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
investiție, construție casă acte la zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)
• intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă, preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
e Intravilan, it 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• Intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., - tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
e st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228.(A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă, panoramă suoerbă oraț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs90m.cunr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, 4 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S1000 mp, FS 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 212.414 sau 
231.800. (A9)
• 5 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• In Brad, grădină + garaj, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tei. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad • Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• în Brad, zona B. 1 ha, Intravilan, preț atractiv, 
tel. 0254/613.366. 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• hală industrială st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă gaz, curent .și teren st=6800 mp 
construcție nouă, Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
• «1=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent, în zonă bună cu acces direct, spațiu 
comercial avizat, 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Mărăstl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

• vând Opal Vectra, af 1992, 1600 cmc, 
Injecție benzină, Euro 2, 170.000 km 
Si, unic proprietar în România, radio- 

on Blaupunkt ■ cod, mașină ținută 
1n. garaj, preț 3500 euro, negociabil. Tel. 
0724/341703,0254/212287. (5/14.11)

Comemorări (76)

Vând alte imobile (27)
• In Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• In Brad, carmangerie, abator, anexe, st 400 
mp, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• In Brad, dependințe (garaj P+1), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.483 FA10)

Imobile chirii (29)

• ofer «pro închiriere spațiu de produdh, 
800 mp, praț 13 auro mp, nogodablL TaL 
0765/356148.(10/10.11)

• tem Intravilan 2100 mp, preț 7 euro mp, 
zona Foradee, satul Bobălna, pentru 
construcție cală de vacantă TeL 
07M/3M148. (11/1041)

• extravilan minim 1 ha, in zona Deva.
MormalllateL072â/n2209.Nusunt*gwA 
(15/8,11)

Cumpăr teren (22)

• vând Peugeot 305 GLD. af 1986, unic proprietar 
în țară, bine întreținut, 140.000 km, consum mic, 
și.o caroserie fără motor, preț negociabil. Tel. 
0723/285213. (T)
• vând VW Pasat 1,8 GL, af 1990. benzină, 185.000 
km, computer bord, alarmă, închidere centra- 
lizatfc Euro 2, preț 4000 euro. Tel. 0726/689692, 
0741/131831. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare U 650 în stara foarte 
bună șl alte utilaje agricola, preturi nego
ciabile. TeL 246342,0721/934631. <9/8.11)

• vind tractor U 650 cu remorcă și plug, circular 
pentru tăiat lemne, satul Hățagel, comuna 
Densuș, preț negociabil. Tel. 0742/061565. (T)

Mobilier și interioare (47)

Aduceri-aminte și recunoștință la 20 de ani de la 
trecerea în veșnicie a

dr. ZAMFIROIU PETRE
suflet nobil și generos. Parastasul ■ sâmbătă 18 noiem
brie, ora 10, la Biserica de pe str. Iuliu Maniu, Deva. 
Familia (4/is.id

Soția Gabriela și fiica Simoria anunță cu durere 
moartea fulgerătoare a celui care a fost

prof. MIHAI DANCIU
Corpul neînsuflețit este depus la Capela Ortodoxă 
Deva. înmormântarea va avea loc sâmbătă, 18 nov., 
ora 13, la Cimitirul de pe str. M. Eminescu.

Dumnezeu sâ-l odihnească!

• Deva, zonă Rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela, 0722-564004. (Al)
o In Șolmuș, S.T. 4600 mp, F.S. 70 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780 (Al)

o urgent, Intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Săntandrei, ideal 
oentru hale industriale, preț 15 euro/mp, tel. 

12060,0742/290024. (A3)
• Intravilan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent, zona Săntuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)

• Intravilan Deva sau împrejurimi, cu utilități, 
500 mp - 1 ha, urgent. Tel. 0720/462263, 
0728/779233. (T)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi. biata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, P +1,150 mp + teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz, 82000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
• 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)

• ofer «pro închiriere, urgent, cameră mobilată 
în bloc, în Deva. Tel. 0254/225044. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• garsonieră mobilată centrală termică, preț 
130 euro, tel. 0740-210780. (Al)
• Deva, 70 mp + 130 mp, depozit termopane, 
centrală termică, toate utilitățile, 800 euro/lună 
tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, zonă centrală mobilat 
modern, preț 170 euro/lună, tel. 0740/013971. 
(A2)
• garsonieră zonă centrală mobilat, preț 110 
euro/lună tel, 0740/013971. (A2)

• apartament 2 camere, zona Bălcescu, mobilat 
modern, centrală termică preț 150 euro/lună 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașina 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună tel. 232060,0742/290024, (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorizări la apă șl 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, nemobiiat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• casă maro, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona lAâsâșțt^fcment? camere (Wgji 2 
dormitoare),' termopane, centrală je udă, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• apartamente sau garsoniere, (NE)mobilate, 
zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. Eminescu, 
pfer prețul pieței în funcție de condițiile oferite, 
tel. 235208,0724-620358,0729-018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• amsnajată șl mobilată Integral, CT, zonă bună 
Deva. tel. 231.800,0740/317.314. (A9)

• vând 3 uși noi din lemn cu foaia de ușă 
din lemn stratificat, dimensiuni 96/203, preț 
450 ron/bucată Tel. 0765/246805. (6/13.11)

• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă, hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată, combină frigorifică, aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074, 
0724/643045. (T)
• vând urgsnt și negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile și canapea stofă exten
sibilă, vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
bună. Tel. 0745/138706,0744/624867. (T)

• Liceul de Muzică și Arte Plastice anunță 
concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor, 
în data de 4.12.2006, ora 13, la sediul unității. 
Informații la tel. 0254/224868 sau la secretariatul 
liceului. (10/14.11)
• Societate comercială cu profil protecția me
diului caută colaboratori cu pregătire supe- 
rioară pentru elaborare.documentații, măsu
rători în domeniu; preferabil persoane cu expe
riență. analizademediu®gmall.com (5/16.11) '
• societate comercială angajează operatori 
producție. Tel. 0743/099294, 0254/234880. 
(6/16.11)

• sodetate comardală angajează asistent 
manager (secretară), cunoștințe operare calcu
lator. Se oferă salariu atractiv. CV prin fax 
0254/214341.(4/16.11)
• sodetate comercială angajează contabil, 
Condiții: autorizat pentru încheiere balanță plus 
bilanț. Se oferă salariu metlvant. CV prin fax 
0254/214341.(4/16.11)
• Undate Militară angajează militari cu contract, 
vârsta maximă 26 de ani. Relații la tel, 
0726/280682,(9/14.11)

Auto românești (36)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând compleuri damă, de seară, flecare cu 
accesorii, șl rochii de seară, mărimi între 40-44. 
Tel. 218084,0722/586808,0743/211074. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CLI

• vând un tablou vechi șl două monede vechi de 
argint. Tel. 0743/132742.(7)

Electrocasnice (56)
• vând frigider Zanussl ZR 244 R, stare bună de 
funcționare, preț 220 ron, negociabil. Tel. 
0741/138945. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând porc Marele alb, preț negociabil. Tel. 
0729/050315- T)

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Rovlnar Cristian, Se declară nul. (2/16.11)
• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Marian Ludovic. Se declară nulă. 
(V16.ll)

Matrimoniale (69)

ANUNȚ £

FACULTATEA DE INGINERIE

Organizeză, în da* da 27.11.2006, concurs pentru 
ocuparea Dostului de INGINER MECANIC speciali
tatea AUTOVEHICULpentru laboratorul de 
Autovehicule Rutiere - Catedra de Mecanică.

înscrierea la concurs și .actele necesare se depun la 
Serviciul de Resurse Umane Dână la data de 24.11.2006.

Informații la tel: 0254/207552 sau la 0254/207538.
(69855)

• vând Dada 1310, af 1987, culoare albastră 
unic proprietar, RAR 2008. Tel, 0728/054076
• vând Dadă 1310 Li, motor pe Injecție Eurp 2, af 
2002, unic proprietar, vopsea originală din 
fabrică, mașină de garaj, 41.000 km, carte 
service. Tel. 0744/125690. (T)
• vând Dada 1410 L, af 1998,38.500 km rulați, 
stare excepțională Farcaș Dumitru, Vața de Sus. 
Tel. 0726/220796,0788/942507. (T)
• vând Dada papuc 1,9 Diesel, 4x4,5 locuri, af 
2004, 52.000 km, unic proprietar, culeare gri 
perlă persoană fizică Tel. 0745/789789. (T)

• Adrian, S3 de ani, fără vicii, obligații, stare 
materială bună, doresc să cunosc o fată 
serioasă pentru prietenie sau căsătorie. Tel. 
0740/907657. CT)
• tânăr, 32 ani, Orăștle, cu tot ce este necesar, 
doresc cunoștință cu tânără serioasă din 
apropiere. Relații CP 17, OP Orăștle, tel. 
0765/548172 seara. (T)

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
• in 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;
Orăștle - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Bia ■ Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoaglu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
8.SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

Auto strâine (37)
• vănd BMW 5251, af 1988, impecabil, preț 4300 
euro. Tel. 0726/392739. (T)
• vând Daewoo Matiz, af 2004 luna VI, culoare 
roșie, închidere centralizată alarmă, radio- 
casetofon, carte service, 45.000 km, garanție 
încă un an, ireproșabil. Tel. 0723/270348- (T)
• vând Opel Ascona 1,6 S, af 1984, motor de Opel 
Astra 1992, în stare de funcționare, preț 1200 
euro. Tel. 0721/930763, după ora 16. (T)

• repar orico fel de defecțiune în domeniul 
Instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808, 
0743/211074, (T)
• transport persoanei Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

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

caută pentru dezvoltarea echipei 
în Deva

Direcția Silvică Deva
Organizează

„LICITAȚIE PRINCIPALĂ DE MASĂ 
LEMNOASĂ"

Producția anului 2007

Forma de licitație: „Licitație publică deschisă cu pre- 
selecție"; oferta se prezintă în scris, în plic închis și sigilat.

Locul de desfășurare: Sediul Direcției Silvice Deva, din 

;Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, jud. Hunedoara.

Data licitației: 18 decembrie 2006, ora 11.00.

Se licitează:

- masă lemnoasă pe picior în volum total de 97.193 
mc, aparținând următoarelor grupe de specii:

- rășinoase: 5.482 mc;

- fag: 75,074 mc;

- quercinee: 3.237 mc;

- diverse tari: 12.987 mc;

- diverse moi: 413 mc.

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 
forestier proprietate publică către operatori economici", 
aprobat prin H.G. nr. 85/2004, modificat și completat 
prin H.G. nr. 1174/2006.

Documentația care include caietul de sarcini și listele 
de partizi oferite ia licitație poate fi consultată la sediul 
D.S. Deva și pe Internet la adresele: www.silvahd.ro și 
www.rosiiva.ro.

Pentru participarea la licitație, operatorii economici vor 
depune, până în data de 13 decembrie 2006, ora 10,00, 
la sediul Direcției Silvice Deva, documentația de pre- 
selecție conform prevederilor Art. 12, alin (8) din „Regu
lamentul de vânzare a masei lemnoase de către 
deținătorii de fond forestier proprietate publică, către 

operatori economici" aprobat prin H.G. nr. 85/2004, 
modificat și completat prin H.G. nr. 1174/2006.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul 
D.S. Deva, în data de 13 decembrie 2006, ora 10,00.

Nu vor fi acceptați la licitație operatorii economici care 
au datorii față de D.S. Deva și ocoalele silvice din subor
dine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia 
Națională a Pădurilor - Romsilva și fața de bugetul 
general consolidat al statului.

Taxa de participare este de 250 lei și va fi achitată în 
numerar la casieria D.S. Deva, iar garanția pentru parti
ciparea la licitație va fi achitată în avans în contul nr. 
R017RZBR0000060001246149, deschis la Raiffeisen 
Bank Deva.

Ofertele se vor depune la sediul D.S. Deva cu cel puțin 
o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru ținerea 
licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 
0254/224649, fax 0254/224599, 0254/222481.

(69891)

• Internațional Job Expert ■ agenție acreditată
angajează asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul Italiei. Se oferă cazare și întreținere 
gratuită, salariu 1435 ■ 2000 euro. Relații la 
0257/281818, 0741/115527, 0724/497851,
www.expertjob.ro, international@expertjob.ro. 
(69168)
• asistent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• ChlHren’s Aid Foundation, cu sediul în 
Crișcior-Brad, angajează economistă. Cerințe: 
studii superioare economice, limba engleză 
nivel avansat; se oferă pachet saiarial atractiv. 
Informații latei. 0744/691886. (6/14.11)
• Urmă de curierat caută colaboratori pentru 
livrare reviste și plicuri, pentru Deva și Hune
doara. informații latei. 0728/818409. (7/16.11)

Calculatoare si accesorii 
(51)

* ;a ft fAl WU dtttJ 

r ; > it t: iu e

caicu/atoare 
monitoore 

imprimante 
accesorii pc

LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA indus), 
2 ani garanție

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

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

Oferim:
• comision din vânzări;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

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

(32135)

Ri act i nu-și asumă responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor de 
mica și mare publicitate.

RECLAME

fs90m.cunr.de
analizademediu%25c2%25aegmall.com
http://www.silvahd.ro
http://www.rosiiva.ro
http://www.expertjob.ro
mailto:international@expertjob.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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•Se „repară" singură. Celulele din stratul 
exterior al pericardului pot migra în interi
orul mușchiului cardiac pentru a efectua 
„reparații" esențiale, este concluzia unui 
studiu realizat de o echipă de cercetători 
britanici publicat în revista Nature. (M.F.)

Mickey pe telefonul mobil
București (MF) - Vodafone a introdus, de 

ieri, în portalul Vodafone live!, o serie de 
videoclipuri, jocuri, tonuri de apel, teme și 
logo-uri cu personajele de la Disney și din 
producțiile 20th Century Fox, toate disponi
bile pentru utilizatorii Vodafone live! 3G. 
Potrivit unui comunicat al Vodafone, prin
tre personajele ce pot fi regăsite în portalul 
Vodafone live! se numără Mickey Mouse, 
Donald, Chip și Dale, Pisicile Aristocrate și 
Peter Pan, dar și cele mai recente producții 
Disney, „Pirates of the Caribbean 2”, „Cars” 
și „Scarface”. Oferta Disney include 
„mobisoade” (episoade create special pen
tru telefonul mobil) cu durata de un minut, 
din seriale de desene animate.

Mickey și Minney Mouse (Foto: epa)

Bond, un mit
Londra (MF) - Doi | 

ofițeri de la MI6, servici
ile secrete britanice, au I 
acceptat pentru prima ș 
dată în istorie să apară | 
într-o emisiune radio pen- I 
tru a vorbi despre James ș 
Bond, cu ocazia lansării | 
mondiale a celui mai 
recent film din seria 
„007”, „Casino Royale”. 
Cei doi ofițeri au apărut 
la postul BBC Radio 1 
pentru a vorbi despre 
meseria de agent secret. 
Cei doi au dezvăluit că 
șefiil lor este un C nu un 
M, că au într-adevăr un 
„Q” care testează cele mai 
recente gadgeturi pentru 
spionaj, dar că agenții 
secrețl nu au permisiunea 
de a ucide, licența de 
asasin promovată de ce
lebra serie bazată pe 
romanele lui Ian Fleming 
fiind „un mit total”.

Ronja este un goden retriever, client al 
lul Janine Saraniti-Lagerln care și-a deschis 
o patiserie cu produse numai pentru câini, 
în Wiesbaden, Germania. (Foto: fan)

Școală pentru copii săraci
Barranqullla (MF) ■ Cântăreața colum- 

blană Shakira a decis să construiască o 
școală în orașul său natal, Barranquilla, la 
care vor putea învăța aproximativ 2.000 de 
copil săraci. „Educația nu este un lux, este 
un drept al fiecăruia”, a declarat Shakira 
înainte de un concert destinat colectării 
de fonduri pentru viitoarea școală. Școala 
este un proiect care va fi concretizat prin 
fundația creată de starul latino, „Barefoot 
Foundation”. Prin intermediul acestei fun
dații, Shakira a deschis deja pe teritoriul 
Columbiei alte cinci școli mici.

Cel mai sexy bărbat în
■ Titlul i-a fost atribuit 
actorului George 
Clooney e către 
săptămânalul People.

Los Angeles (MF) - Actorul 
și regizorul american George 
Clooney a fost ales „cel mai 
sexy bărbat în viață” pe 2006, 
a anunțat săptămânalul People 
într-o ediție specială. Este pen
tru a doua oară în mai puțin 
de zece ani când Clooney, în 
vârstă de 45 de ani primește 
acest titlu din partea revistei 
People, care are un tiraj 
săptămânal de peste 3,5 mi
lioane de exemplare.

„Brad va fi gelos”, a comen
tat Clooney. Până în prezent, 
Brad Pitt a fost singura vedetă 
care a primit acest titlu de 
două ori. La ediția de anul 
acesta, Pitt s-a plasat pe locul 
al 15-lea. „Va fi dificil pentru 
Brad, pentru că a fost numit 
cel mai sexy bărbat în viață de

Italia în pregătiri de nuntă
Roma (MF) - Italienii se 

pregătesc asiduu pentru nun
ta actorilor americani Tom 
Cruise și Katie Holmes, care 
va avea loc sâmbătă, în 
orășelul Bracciano, în 
apropiere de Roma. De luni, de 
când au sosit în capitala ita-

Al Gore 
pe listă 
Los Angeles (MF) - - 
Documentarul „An 
Inconvenient Truth", 
realizat de Al Gore, 
fostul vicepreședinte 
al Statelor Unite, a 
fost inclus pe lista 
celor 15 creații de 
acest gen aflate 1h 
competiție pentru un 
premiu Oscar, au 
anunțat organizatorii 
ceremoniei. Cel cinci 
nominalizați finali 1h 
competiție pentru 
premiul Oscar pentru 
cel mai bun docu
mentar vor fi 
anunțați pe 23 Ian
uarie 2007. Dintre 
cele 15 documentare 
alese, trei tratează în 
mod direct războiul 
din Irak; „The war 
tapes”, „Iraq In frag
ments" șl „The 
ground truth".

Marc Anthony $1 Jennifer Lopez 
au sosit la Roma (Foto: epa)

Fanii, dezamăgiți de Jackson
■ Michael Jackson a avut 
o revenire dezamăgi
toare, miercuri, pe scena 
muzicală londoneză.

Londra (MF) - Michael Jack- 
son a avut o revenire dezamă
gitoare pe scena muzicală lon
doneză, în cadrul ceremoniei 
World Music Awards, unde a 
fost recompensat cu premiul 
pentru întreaga carieră, ali
mentând speculațiile că nu va 
reuși să reînvie o carieră între
ruptă în urmă cu câțiva ani.

Cântărețul a fost invitat să 
participe la această ceremonie 
pentru a fi recompensat cu 
premiul Diamond pentru con
tribuția lul la dezvoltarea 
muzicii, care onorează artiștii 
care au vândut mai mult de

Warren Beatty (Foto: EPA)

George Clooney (Foto: EPA)

două ori. îi place asta. îl 
strigam «bărbatul cel mai 
sexy» și el îmi răspundea «de 
două ori!»”, a explicat glumind 
Clooney. George Clooney îi 
succedă în acest top, ale cărui 
criterii nu simt cunoscute, 
actorului Matthew McConaug
hey. Pe locul al doilea s-a si
tuat actorul Patrick Dempsey 
(40 ani) iar pe locul al treilea 
s-a plasat actorul Ashton 
Kutcher (28 ani).

liană, Tom Cruise și logodni
ca sa au fost scumpi la vedere.

Costurile pentru nuntă au 
fost estimate la suma de 7,3 
milioane de euro. Conform 
presei locale, vor avea loc 
două ceremonii, căsătoria ci- 
vllă și cea In rit scientologic, 
dar acest lucru nu a fost con
firmat. La nuntă sunt așteptate 
celebrități precum John Tra
volta și Kelly Preston, Steven 
Spielberg, Michael Douglas și 
soția sa Catherine Zeta Jones.

Conform presei italiene, un 
canal de televiziune și trei 
publicații vor împărți exclu
sivitatea fotografiilor contra 
unei sume cuprinsă între 5 și 
10 milioane de dolari.

A fost recompensat cu premiul Diamond (Foto: EPA)

100 de milioane de albume în 
carieră. Premiul a coincis cu 
împlinirea a 25 de ani de la 
lansarea celui mai bine vândut

Va primi Globul de Aur
Los Angeles (MF) - Actorul 

și regizorul american Warren 
Beatty va primi Globul de Aur 
pentru întreaga carieră la 
ediția din luna ianuarie a aces
tei ceremonii anuale, au 
anunțat organizatorii eveni
mentului. „Warren Beatty va 
primi premiul Cecil B. DeMille 
pentru întreaga sa carieră în 
cadrul ceremoniei de 
decernare a Globurilor de Aur, 
pe 15 ianuarie", a precizat aso

Adriana este năs
cută în zodia Pești, îi 
plac cărțile, dansul și 
muzica.

album din toate timpurile, 
„Thriller”. Premiul a fost 
prezentat de cântăreața ame
ricană Beyonce. Spre marea 

ciația presei străine de la Hol
lywood.

Organizația l-a mai recom
pensat pe Beatty cu premiul 
pentru „cea mai bună sper
anță”, în 1962, și cu cinci 
Globuri de Aur. Lungmetrajul 
„Reds” i-a adus lui Beatty pre
miul Oscar pentru cel mal bun 
regizor, în 1982. Premiul Cecil 
B. DeMille a mal fost atribuit 
actorilor Anthony Hopkins, Al 
Pacino și Jack Nicholson. 

dezamăgire a fanilor săi, Mi
chael Jackson a cântat doar 
câteva versuri din refrenv 
melodiei „We Are The World". 
Toată lumea se aștepta ca sta
rul, în vârstă de 48 de ani, să 
cânte hitul său „Thriller” dar 
acesta a fost interpretat de cân
tărețul american Chris Brown. 
Jackson a fost însă aclamat de 
fani când și-a aruncat jacheta 
sa neagră în public.

Printre câștigătorii World 
Music Awards s-au numărat 
Madonna, cel mai bun artist 
pop din lume, Nelly Furtado, 
cel mai bun artist pop/rock, 
Nickelback, cel mai bun grup 
rock, Beyonce, cel mai bun 
artist R&B, Kanye West, cel 
mai bun artist rap/hip-hop, și 
James Blunt, cel mai bun 
artist debutant.

Expediție A Început 
primă expediție Ia cel mai 
important sit arheologic 
subacvatic, rămășițele 
vasului roman „Bou-Fer- 
rer” din apele Mării 
Mediterane. (Foto: epa)


