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Droguri pentru ex-iubită

Vineri^ (juvântui liber vă oferă gratuit cel mai complet supliment TV cu 16 pagini integral color, detalii si poze din culisele filmelor.

■ A vrut să se răzbune 
pe fosta iubită, a trimis 
un colet cu droguri, 
dar s-a dat de gol., Deva (M.T.) - A vrut să se răzbune pe fosta iubită și pe mama acesteia, dar a căzut în propria-i capcană. Un bărbat

a anunțat în repetate rânduri Poliția, în perioada 21 - 24.08. 2005, că o femeie din Petroșani, urmează să primească 4 - 5 kilograme de hașiș și 1.000 pastile ecstasy. în timpul discuțiilor telefonice anonimul informa că, acel colet a plecat din Târgu Mureș, a ajuns în Deva și urmează a fi trans-

portat în Petroșani, de un ta- identificat pe T.V. din Deva, ximetrist cu un autoturism taximetrist particular, care a Dacia 1300 de culoare hibă și spus că, în timp ce se afla în Gara Deva, un necunoscut i-a solicitat să transporte un co-predat unei femei, M.M., din Petroșani, care are o fiică, S.A.M., studentă la medicină la Târgu-Mureș, iar fata prepară drogurile într-un laborator. în 23.08.2005, ofițerii S.C.C.O.A. Hunedoara l-au
let la Petroșani, iar când a- junge la stația OMV, să o contacteze pe M.M. și să-i predea coletul, plătindu-i contravaloarea cursei de 1.000.000 lei. /p.3

• Cu mașina in stâlp. Conducătorul unui autoturism Dacia, Damian D., de 32 ani.din Vulcan, nu a adaptat viteza la condițiile de carosabil și s-a izbit frontal de un stâlp de joasă tensiune, pe care l-a doborât. La fața locului s-a deplasat și o echipă de1 intervenție a Renel Lupeni care a remediat defecțiunile produse. (M.T.)
Zvonuri infirmateHunedoara (M.S.) - Președintele Sindicatului Siderurgistul, de la SC Mittal Steel Hunedoara, Petru Vaidoș, a infirmat unele zvonuri potrivit cărora administrația combinatului Mittal Steel Hunedoara ar planifica o nouă serie de disponibilizări voluntare din cadrul unității, în schimbul unor plăți compensatorii ce ar urma să fie acordate persoanelor care vor prefera să plece din societate. „Până acum nu am primit nici o informație din partea administrației societății”, a spus liderul sindical.

CorVtlNll 2005 n-a reușit să-și spele păcatele, înfrângerii cu Liberty, fiind eliminată, ieri, de CER Timișoara din faza a Vi-a a Cupei României, după un joc în care a evoluat cu rezervele, /p.7
(Foto: Traian Mânu);

vVCt*1

cwAimiL um
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275

0801 03 03 03

Exporturile românești din 
primul semestru 2005
România a exportat în primul semestru articole de îmbră
căminte și accesorii în valoare de peste 1,345 miliarde euro, 
reprezentând 12,8 la sută din totalul exporturilor.

Pensii între minim și maximdoar 210 mii de lei. Aceste va-■ Cea mai mare pensie 
în județul Hunedoara 
este de circa 32 de mi
lioane de lei.

Clara PAs___________________
ciara.pasglnformmedia.roDeva - Cea mai mică pensie plătită tot din bugetul asigurărilor sociale de stat este de
Mai puține 
■ în Deva, pentru circa 
480 de apartamente 
s-a cerut debranșarea 
de la căldură.Deva (C.P.) - • Vârful de- branșărilor l-au constituit a- nii 2003-2004, când anual se înregistrau peste 1000 de astfel de cereri. Furnizorul local de distribuție a energiei termice, Calor Deva, urmează să stabilească data limită până la care se mai pot depune solicitări de debranșare de la sistemul centralizat. „Această

lori simt valabile după finalizarea celei de-a treia etape de recalculare a pensiilor. în județ au fost reanalizate peste 26.880 de dosare. Pentru 11.616 de persoane s-a stabilit o creștere a cuantumului pensiei. Pensia medie calculată pentru cei care intră în această categorie a crescut de la 305 la 365 lei noi. „în dosarele celorlalte

15.266 de persoane, punctajul mediu anual rezultat ca urmare a recalculării este mai mic decât cel aflat în plată și vor primi pensia în cuantumul a- vut anterior. Pensiile majorate se vor plăti începând din 14 septembrie. Efortul financiar suplimentar va fi de aproximativ 7 miliarde de lei lunar”, a precizat loan Lupșa, directorul adjunct al CJP. /p.3

ANTREC-ul dă 
flit pensiunilor!Deva (L ,') - Deși Asociația Națională de Turism Ecologic și Cultural desfășoară între 12.09. și 01.11.2005 programul „Vacanțe ieftine” destinat a- tragerii turiștilor, nici o pensiune din județ nu este inclusă în program, /p.5

dată va fi stabilită între 15 septembrie și 1 octombrie, în funcție de momentul la care vom decide că se vor face verificările inițiale. Pentru a- cest an cei care solicită debranșarea trebuie să obțină a- cordul întregii asociații de locatari pentru că s-a constatat că au apărut dezechilibre în asigurarea în bune condiții a agentului termic pentru cei care au rămas conectați la sistemul centralizat de încălzire”, a declarat Claudiu Simionescu, director adjunct al Calor Deva.

ciara.pasglnformmedia.ro
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• Viktor lușcenko, președintele ucrainean, a convocat, marți, o reuniune de criză, la care au participat premierul lulia Timoșenko.și alți responsabili guvernamentali, într-oîncercare de a evita divizarea echipei sale.• trapul va respinge oBeial raportul prezen tat de Mohamed ElBaradei, dir^torul general-al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEÂ),' care CFÎtică .activitâțile nucleare ale Teheranului și cere cooperare deplină cu AIEA, a declarat, ieri, tin oficial iranian.
1 •• •

Saddam 
recunoașteBagdad (MF) - Fostul lider al regimului de la Bagdad, Saddam Hussein, a recunoscut că a ordonat executarea a mii

Shaul Mofaz

Annan, considerat responsabil
■ Secretarul general al 
ONU este de vină pen
tru deficiențele de admi
nistrare ale Organizației.New York (MF) ■ Comisia care anchetează scandalul privind programul ONU „petrol contra hrană” l-a exonerat pe secretarul general Kofi Annan de suspiciunea 'de lipsă de etică, dar îl consideră totuși responsabil, în calitate de administrator, pentru deficiențele constatate în gestionarea programului.Un rezumat al raportului pe care comisia condusă de Paul Volcker îl va prezenta Con

siliului de Securitate afirmă că, deși Carta ONU prevede că secretarul general este principalul administrator al organizației, în practică această funcție are un caracter „tot mai diplomatic și politic”.Kofi Annan este „foarte respectat tocmai pentru aceste calități”, afirmă documentul, adăugând că „responsablități- le sale tind să fie foarte solicitante, iar constatările făcute reflectă deficiențele administrative care au rezultat din această situație”..
La aniversareConținutul raportului este destul de stânjenitor pentru

Kofi Annan (Foto: epa)Annan, în condițiile în care peste o săptămână va avea loc summit-ul ONU care va mar

ca Împlinirea a 60 de ani de la înființarea organizației.în urma deficiențelor administrative constatate, raportul comisiei cere o reformă profundă și urgentă a ONU, care să fie adoptată la summit.Potrivit raportului, „prolT* ' mele etice” și neregulile fii gestionarea programului „petrol contra hrană” au reprezentat „simptome” ale problemelor sistematice existente în administrația ONU. Textul a- vertizează că organizația nu-și poate desfășura activitatea în mod corespunzător decât dacă-și menține imaginea de „competență, onestitate și responsabilitate”.
de kurzi la sfârșitul anilor '80, a declarat președintele irakian, Jalal Talabani. El a spus că a discutat cu unul dintre judecătorii irakieni implicați în anchetarea fostului dictator, care l-a informat că Saddam Hussein a făcut mărturisiri importante și că e- xistă înregistrări ale a- cestora. Talabani a respins acuzațiile potrivit cărora s-ar exercita presiuni politice pentru a urgenta procesul lui Saddam Hussein. Procesul va începe în 19 octombrie. Fostul dictatorle, de implicareîntr-o serie de arestări Și
este acuzat, printre alte

tentative de asasinat împotriva sa.

(Foto: EPA) I

Dorește 
devansare 
a retragerii i
Ierusalim (MF) - Mi
nistrul israelian al A- . i 
părării, Shaul Mofaz 
a recomandat, ieri, 
devansarea datei de 
retragere a trupelor 
israeliene din Fâșia 
Gaza, de la 15 la 12 J
septembrie. Reco- j
mandarea ministrului | 
a fost motivată de 
un incident petrecut 
în Fâșia Gaza, unde | 
un adolescent pales
tinian a fost uds de ;
tiruri israeliene în 
timp ce încerca, îm- •
preună cu alții, să 
forțeze intrarea într-o 

; zonă securizată, a cp- j s. 
! loniei Gusfo KaVt Da- 
ta definitivă a retra- ■ ■> ; 
gerii trupelor israelie
ne va fi stabilită du
minică, în timpul reu
niunii săptămânale a i 
Cabinetului.

Asasinat la GazaGaza (MF) - Persoane necunoscute l-au asasinat, în noaptea de marți spre miercuri, pe Moussa Arafat, consilier pentru probleme militare al liderului palestinian Mahmud Abbas și fost comandant al securității naționale.Moussa Arafat, văr al fostului lider palestinian Yasser Arafat, a fost asasinat în locuința sa, după un schimb de focuri între agresori și gărzile de corp ale demnitarului.Serviciile de securitate sunt convinse că Moussa Arafat - al cărui fiu, Manal, a fost răpit în urma aceluiași incident - a fost ucis de militanți palestinieni.Moussa Arafat, care avea numeroși inamici, supraviețuise unei tentative de asasinat în iulie 2003, când persoane necunoscute au lansat o grenadă asupra mașinii sale.

Au preluat controlul în Najaf
■ Transferul controlului 
în Najaf este prima 
acțiune de acest gen 
efectuată anul acesta.Najaf (MF) - Armata americană a retras, marți, sute de militari staționați în orașul Najaf din sudul Irakului, conducerea misiunilor de securitate fiind preluată de forțele irakiene.Acțiunea se înscrie într-un program al SUA care prevede retragerea a zeci de mii de militari americani până în

primăvara anului viitor.Transferul controlului în Najaf este prima acțiune de acest gen efectuată anul acesta, ce vizează un întreg oraș.Confruntările dintre susținătorii liderului șiiț Moqtada Sadr și cei ai Consiliului Suprem al Revoluției islamice au reizbucnit luna trecută în provincie, soldându-se cu 19 morți.Circa 400 de militari americani s-au retras din bază marți, iar numărul acestora va crește, a declarat colonelul James Oliver.

Statele Unite, care au 138.000 de militari în Irak, ac- ționeză în vederea facilitării unei retrageri majore, la începutul primăverii. După Najaf, vor mai fi transferate probabil șl alte forțe din regiunea șiită și din Kurdistanul irakian.Forțele irakiene care au preluat controlul în Najaf l-au numit comandant pe Base Karrar, iar Abdul Hussein Abdulridha Abtan, guvernator adjunct, a declarat că trupele irakiene sunt perfect capabile să apere' orașul.

Susținere Suporterii actualului președinte egiptean Hosni Mubarak își manifestă susținerea în piața centrală din Cairo, cu ocazia primului scrutin prezidențial în care candidează reprezentanții mai multor partide. Foto: epaî

Plan priviri 
TransnistrhuJ București (MF) - Adrian Severin, președinte al Departamentului de relații externe al PSD, a cerut, ieri, autorităților române, elaborarea miui plan românesc pentru soluționarea crizei din Transnistria. El a susținut o conferință de presă cu ocazia prezentării raportului „Transnistria K - Evoluția unui conflict' înghețat și perspective de soluționare”.El a detaliat motivele pentru care tema acestui document de analiză politică este Transnistria, amintind printre altele că „în discursul oficial public românesc, în special în discursul preșe- '• dintelui Băsescu, subiectul Transnistriei apare foarte frecvent".Deputatul social-democrat a subliniat că, a- vând în vedere faptul că acest conflict înghețat a- fectează în mod direct și România, „este nevoie, pe de o parte, de im proiect românesc, de o pro- < punere românească, de un plan românesc pentru soluționarea conflictului transnistrean și, pe de altă parte, este nevoie de un context politic românesc în care acest plan să fie integrat”.El consideră că „România ar putea fi luată în seamă mai ales după ce ar veni cu un proiect propriu” de rezolvare a crizei transnistrene.

Punct de frontieră 
închis de israelieni

Teroriști morți în explozie

lOZie Rămășițele unei mașini af< o explozie ce a avut loc ieri la 'tedad și care s-a soldat cu niți.

Gaza (MF) - Israelul a închis, ieri, până la noi ordine punctul de trecere a frontierei de la Rafah, singurul care face legătura între Fâșia Gaza și Egipt, au afirmat oficiali palestinieni.„Autoritățile israeliene ne-au informat că punctul de trecere de la Rafah a fost închis până la noi ordine”, a declarat un oficial din Ministerul palestinian al Afacerilor Civile.Un alt oficial palestinian a confirmat că punctul de trecere a frontierei a fost

închis ieri după trecerea ultimelor persoane. Armata israeliană nu a făcut nici un comentariu.Israelul și autoritățile palestiniene negociază în legătură cu perspectivele punctului de trecere de la Rafah după retragerea israeliană din Fâșia Gaza.Partea palestiniană cere eliminarea oricărei prezențe israeliene în această zonă, în timp ce Israelul solicită controlul asupra bunurilor care intră în Fâșia Gaza din Egipt.

Kandahar (MF) - O mașină plină cu substanțe explozive a sărit în aer, ieri, în sudul Afganistanului, provocând moartea celor doi ocupanți ai vehiculului, teroriști kamikaze.Deflagrația s-a produs în timp ce vehiculul încerca să pătrundă în Girishk, localitate din provincia Helmand (sudul țării), a explicat Mohammed Wali, purtător de cuvânt al administrației provinciale.„Dispozitivul exploziv din autovehicul s-a declanșat înainte de intrarea în oraș. Credem că erau teroriști kamikaze care doreau să atace obiective guvernamentale”, a adăugat oficialul afgan, fără a ofe

ri dovezi în sprijinul afirmațiilor sale. Patru persoane care treceau prin apropierea vehiculului au fost rănite în explozia care a avut loc pe o șosea frecventată de forțele afgane și americane.Abdul Latif Hakimi, care se prezintă ca purtător de cuvânt al talibanildr, a revendicat acest atac.Un nou val de violențe a a- fectat anul acesta Afganistanul, mai ales regiunile de sud, sud-est și est, în apropiere de granița cu Pakistanul. Atacurile s-au soldat cu peste l.Oflh de morți, de la începutul arului, spre deosebire de anul precedent când s-au înregistrat în total 850 de morți.
Cuvântul liber 

este auditat de 
Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

de Media 5RL,
j*ir. 22 Decenbfcne, rir. 37 A

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275, 
212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
RECLAMA: Laura Contra - int,8805
DISTRIBUȚIE: Sorina Sîrmai - int.8804
MICA PUBLICITATE: 212157

Redactor șef Adrian Sâlăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs,
Daniel I. lancu, Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Târna;, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta
Corectori* Alice Negrii, Lui2a Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costa 6,9 lei pentru o liinâ, \Redamații 
13,80 lei pentru două luni, 19,90 lei pentru trei luni, 37,90 lei . privind 
pentru șase luni și 69,90 lei pentru un an la sediul redacți^ljF ? 
propriii distribuitori de presâ și 56.000 lei (§,6 RON) plus tax- * * ziarului
ele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu. telefonul

0801 030303

i

v ...



joi, 8 septembrie 2005 cuvAMW

• Negocieri. Sindicatele din metalurgie susțin o majorare a salariului minim pe ramură la 5,2 milioane lei vechi, a declarat președintele Sindicatului Siderurgistul de la SC Mittal Steel, Petru Vaidoș. Cerința este inclusă în cadrul negocierilor referitoare la capitolul salarizare din contractul colectiv de muncă pentru perioada 2005-2006. (M.S.)
• Rezultate la BAC. Azi vor fi afișate rezultatele finale la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat. La nivelul județului Hunedoara din cei 354 de candidați înscriși, 295 au reușit să promoveze. Cea mai mare medie obținută a fost de 9,69. Cu un procent de 99,08 candidați admiși, Botoșaniul este județul cu cea mai mare rată de pro- movabilitate din țară. (T.S.)

A căzut în propria-i „plasă"

f S-a dat liber la... 
prostii!

K Iu știu pe unde-o fi umblat Tăriceanu
I N prin concediu, ce-o fi făcut el și ce 

visuri erotice l-or fi posedat, da'-n ședința de 
guvern, pe care se chinui puțin să-și aducă 
aminte cum s-o conducă că-i cam luase 
Pogea fața, veni cu modificări substanțiale. Și 
nu schimbă orice, ci tocmai Codul Penal. în 
primul rând a scos de-acolo infracțiunile de 
insultă și calomnie. Motivul cred c-a fost 
situația în care se zbate Tribunu': cu toate că 
are zeci de procese pe temele mai sus 
anunțate, oricum nu a pătimit nimic și nici 
nu erau șanse s-o pățească.

Așa că, ce rost mai avea să se îngrădească 
libertatea de exprimare cu tot felul de 
gărdulețe șubrede, constituite din articole de 
cod niciodată (sau prea rar) puse-n practică? 
Mai mult, de-acum putem spurca cum ne 
vine la gură biata țărișoară, precum și 
națiunea ce sălășluiește-ntrânsa...

■ Ionel a pus la cale 
un transport de stupe
fiante pentru a se răz
buna pe fosta iubită. •

Mihaela Tămaș________________
re ormmedia.ro

Deva ■ După nenumăratele telefoane primite, polițiștii s- au deplasat la locuința femeii, din Petroșani, i-au spus să predea coletul primit, iar aceasta a declarat că a fost contactată pe telefonul, fix de la domiciliu, de un necunoscut care știa faptul că urma să se deplaseze în localitatea Comănești, județul Bacău, rugând-o să predea coletul preotului din satul Agăș, pe care aceasta 11 cunoștea. Coletul a fost desigilat și au fost găsite două topuri hârtie de scris și o pereche de pantaloni bărbătești, in interiorul cărora, intr-un ziar, se aflau aproximativ 230 grame, ca- nabis verde.

t

9 Tot fără teama de-a ne pune în calea 
Codului Penal, vom putea umbla lelea 
cum și pe unde ne taie capu', inclusiv pe ia 

nevestele (ori, după caz, bărbații) altora. Căci 
dezincriminate au fost și adulterul și 
vagabondajul, ca niște fapte ce, în România 
de azi, au căzut cică-n desuetitudine și nu 
mai sunt pe aceeași frecvență cu realitățile 
socio-economice ce ne înconjoară.

O fi ocrotind statul familia, dar nu atât de 
mult încât să îngrădească libertatea de 
mișcare a membrilor ce o compun. Căci dacă 
tot suntem liberi să vorbim prostii, de ce să 
nu le putem și face?

Dascălii se
■ în prima zi de școală 
sindicaliștii din învăță
mânt vor participa la 
un miting de protest.Deva (R.I.) - Alături de mii de dascăli din toată țara acolo se vor afla și 40 de profesori de la noi din județ care vor participa la un marș ce precede mitingul. Nemulțumirile sindicaliștilor au început o dată cu anularea indexării, după care âu mai fost anulate și alte drepturi salariate, de exemplu premiul

ip*

Dew» (V.l.) - La sediul redacției Cuvântul Liber a avut 
toc.tert, extragereacâștigătorilor concursului lansat în 
paginfe ediției de vineri a cotidianului Cuvântul Liber.
Cel trei norocoși sunt așteptați, vineri, la sediul redacției, 
pentru a intra ta posesia premiului:
Poantă Gheorghe (Deva) -1 tort.
Amanet Amelia (Deva) - 1 tort.
Crișan Mtaaela-Paula (ilia) -1 tort.

Reformă pe... hârtieDeva (T.S.) - Cine a crezut că încruntarea mai-marelui peste polițiștii țării, Vasile Blaga, va avea vreun efect asupra subordonaților săi probabil că a greșit. Nu mai vorbim de respectarea noilor norme privind conduita polițistului față de cetățean. Doru O. din Orăștie a simțit asta pe pielea lui. încerc să- mi scot permisul auto, obținut în turna examenului, și nu reușesc, susține Doru. „I-am cerut polițistului de la Evidența Circulației să-mi spună dacă sunt afișate undeva actele de care am nevoie să-mi scot permisul. La care acesta mi-a răspuns flegmatic: <dacă vrei mă afișez eu!>. Când i-am explicat că am

A fost efectuată, de către Laboratorul de analize fizico- chimice Cluj, o constatare tehnico-științifică, iar drogurile au fost depuse la camera de corpuri delicte a C.Z. C.C.O.A. Cluj,
Telefon de amenințareîn 24.08.2005, anonimul i-a reproșat șefului serviciului, Traian Berbeceanu, că nu a realizat prinderea în flagrant a taximetristului și a femeii, asupra căreia se afla coletul cu droguri, amenințându-1 că va avea probleme pe plan profesional. în perioada următoare, femeile au primit pe telefoanele mobile, mai multe mesaje de amenințare.Polițiștii au stabilit că persoana care a transmis coletul este una și aceeași cu anonimul denunțător, Ionel Par- fene din județul Bacău, de 35 ani, infractor recidivist. Astfel, marți, în jurul orei 12:00, Parfene a fost reținut de polițiștii S.C.C.O.A. Hune
pregătesc de protestetrimestrial de 2% pentru cadrele didactice. în vară guvernanții au diminuat indemnizațiile profesorilor care au făcut parte din comisiile de examinare - de asemenea fără consultarea sindicatelor. Paul Rusu, liderul Sindicatului din învățământul Preuni- versitar Hunedoara, precizează că, în plus: „cei de la minister au elaborat două legi, regulamentul școlar și legea descentralizării învățământului, în legătură cu care nu am fost consultați. Legea dialogului social spune că 
nevoie de doar două minute în care să-mi dea informații despre ceea ce am de făcut mi-a răspuns pe același ton: <pune o bere jos și discutăm toată ziua>”, susține Doru. Orice comentariu cred că este de prisos.

Doru Oprenescu

Ionel Parfenie (dreapta) a fost reținut (Foto: CZ.C.C.0A)doara în Autogara Alba-Iulia, iar Tribunalul Hunedoara a emis împotriva acestuia mandat de arestare preventivă pentru 29 zile pentru trafic de droguri de risc și denunțare 
atunci când elaborezi o lege care afectează interesele salariaților trebuie să-i consulți și pe ei. Noi am aflat de regulament din presă și normal că toți colegii au fost indignați. Faptul că ele sunt acum disponibile pe site-ul ministerului conduce doar la o dezbatere între ghilimele și atunci singura șansă de manifestare e prin intermediul sindicatelor”. Cele două proiecte de lege cuprind câteva precizărt care afectează interesele dascălilor, după spusele acestora.

Ultima etapă de 
recalculare a pensiilor

Deva (C.P.) - în această perioadă CJP Hunedoara lucrează la recalcularea pensiilor stabilite în perioada 1 ianuarie 1997 - 1 aprilie 2001. în cadrul acestei etape vor fi analizate peste 31 de mii de dosare, adică o treime din numărul celor care au trebuit recalculate.„Este cea mai grea etapă, volumul de muncă fiind enorm. în cele patru etape în județ sunt recalculate 95674 de pensii. Dacă ar fi să vorbim în termeni statistici aceasta echivalează 

calomnioasă, in prezent aflându-se în arestul I.P.J. Hunedoara. Dacă va fi găsit vinovat riscă o pedeapsă cu închisoarea de la trei la 15 ani.
Final de 
titularizare

Deva (R.I.) - Azi se încheie ultima etapă a concursului de titularizare. Se vor împărți posturile pentru catedrele unde se anunță cea mai mare criză de personal calificat: limba română, limbi modeme, matematică, informatică. La noi în județ au mal rămas, aproximativ 300 de posturi neocupate pentru această etapă.

cu refacerea producției pe 11 ani, la care adăugăm și dosarele de pensie depuse în acest an și care trebuie soluționate", a mai declarat directorul loan Lupșa. Până acum CJP Hunedoara a recalculat peste 64.300 de dosare, în 27.000 de cazuri pensionarii câștigând în plus la pensie între 89 lei și 1,2 milioane de lei. Aproape jumătate din cei care primesc pensii majorate provin din Valea Jiului. Din cei 319.000 de locuitori ai județului, peste 142.000 sunt pensionari.

Caricatură de Liviu Stănilă

Biser :a nouă la 
PetroșaniPetroșani (S.B.) - Biserica momârlanilor de pe Maleia, cu hramul „Sfântul Nicolae”, una dintre cele mai vechi din Valea Jiului, chiar mai veche decât atestarea sa documentară, atestare ce a fost făcută după inscripția de pe clopotul său la 1792, a devenit neîncăpătoare. Motiv pentru care, cu sprijinul unor credincioși cu suflet mare, la Petroșani a fost înălțată o nouă biserică pentru comunitatea ortodoxă românească de pe Maleia ce poartă hramul Nașterea Sfintei Fecioare Maria. Lucrările construcției au demarat încă din anul 2003, dar abia astăzi, în ziua sfântă a hramului noii biserici, s-a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de construcție a lăcașului de cult aflat pe strada Maleia din municipiul Petroșani.

A ÎNCEPE CONSTRUCȚIA PRIMULUI 
CARTIER REZIDENȚIAL DIN DEVA! f

* Prima zonă rexidanțialâ privatâ 
din arealul hunedorean care promovează 
conceptul "Case ia chele".

db Cei ce doresc achiziționarea unei iile 
in acest cartier sunt așteptați pentru înscrieri 
fi iHț-'rriMii de câini managerul general al 
s.c. NIDA CONSTRUCT s.r.l. Ing. Dan CERGĂ 
- 0722 33006(3 intre orele 10“-18”.
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- S-â nasc» Gawp Cojbu< 

(hei membru Sf/feadernfei Române; 

publicist (revista "Semănătorul". 

“Viața literară"!; traducător: "Odi
seea", “Eneida", “Divin? Comedie" 

(m. 9 mai 1918).
- S-a născut Petre Sâlcuideanu, scri

itor, scenarist și om politic, membru fondator al Uniunii 

Scriitorilor din Romania.
ISMS -A încetat ila.ata^l Richard Strauss, compozitor șl 

lli^or, reprezentai

int al p

Calendar religios8 septembrie - Nașterea Maicii DomnuluiDeva (S.B.) - în popor se spune că dacă nu ai copii nici oamenii nu te pot respecta și iubi. Era și credința vechilor evrei, iar Ioachim și Ana, ajunși în pragul bătrâneții fără copii, au simțit din plin amărăciunea de a fi respinși de oameni în numele acestei credințe, dar și durerea de a se considera ei înșiși respinși de Dumnezeu. Se rugau, iar pe măsură ce speranța lor rațională scădea, Se rugau tot mai mult, fierbinte, lui Dumnezeu să le dăruiască un copil. Nici prin gând nu le trecea atunci să apeleze la alte mijloace. Ioachim a urcat în munte, a postit și s-a rugat 40 de zile, iar Ana, rămasă acasă, se ruga la rândul ei. Atunci îngerul Gavriil a coborât din cer și i-a spus Anei că vor primi o fiică binecuvântată de toate popoarele lumii, ce se va numi Maria (cea iubită, cea îndrăgită, din limba ebraică). Nașterea Sf. Fecioare Maria este începutul istoriei mântuirii noastre, de aceea la 8 septembrie toți creștinii se bucură și sărbătoresc.
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21 mart.-20 apr. 
'•«f3 La orizont apare c 
flr |hi$atlvă la care tn

Energie electrică
Se întrerupe furnizarea energiei electrice în Deva: 

10.00-12.00, Străzile: 16 Ferbruarie, Horea, Matei 

Corvin, Râului, Venus și Muncii

vt.

Oar nwatv ~ X
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00 -15.00, Str. M.Eminescu, BI.G3,

Str. Carpați, BI.M

Apă______________________________
Se întrerupe furnizarea apei potabile în Deva:
08.30 - 15.00, Str. M.Eminescu, BI.G

Soluția Integramel din numărul 

precedent: G - CAT - A - LUNA -

RECE - TA - CULES - AUTUMNALE

- IUI - CN - I - AER - PH - HS-
k . ■ ■

P - APLICAT - AB - Ol - RR - RAP- 

CIUNE - NUCA - EDIL - MUST -

ACE - RAM - 0 - RUFA - PELIN - 

LANA

TBMMT UMteb

Dispecerat apS rece 227OB7
Dispecerat apâ calda 212225
Dispecerat Electrica
Dispecerat gaz
Mitasțli GER
Urgențe M2
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Politie 95.5
oj.p.c. io 2149M

r «MtMBMto 235090

1

PRO TV ANTENA 1

ștentă șl Influentă cu o___ _  _______ lucțjțl și âw. "ontriouția.A eptați dar selecnți-vă echip, de aliați.
începeți șirul unor noi experiențe. Pentru aceste dezide- I rate vă Implicați în activități care Impun diplomație și to- tanfj. |W(
> » ...... ,—.......... .—-------------------------VI se reproșează sentimentalismul șl încrederea exagerată pe care continua^ A o swf în priețeril sau colegi.
21 iun.-20 Iul______  .Preocupările intelectuale, artistice vă sporesc fticjederea șl veți fi mal norocoși, mal șl, firește, mai iogațl.
21 lul.-20

Sunteți luat prin surprind dvs. de rutină. S-ar DUte tențioase.
Aveți atât de multe vise greu de Mteplteit încâMfiu este de mirare că vi se spune că ar trebui să trălți două vieți. 'Suprasolicitare maximă. .2 ' - - -
21 oct.-20 nov, _ ______ ______  ______________Rudele dvs. se gândesc la priorități, prietenii vor avea mai multe lorințe, tai «ws. trek«iie să-i toJBlegef pe toți.
2l_nw--20 dec._____ _____ _________________________Vă folosiți de creditul moral pe care lî aveți din partea unor persoane importante, de iuraffi cunoscute, peMru a demara o Kct 1
21dec.-20 ian.__________ ___ _________ - '_____Nu este, deloc o zl potrivită pentru a vă confesa oricât ar fi prietenul de IM și hid pentru a semna vreun act.
21 lan.-20 febr.Primiți confidențial niște informații ce s-ar putea dovedi extrem de utile. Dacă sunt adevărate mai trebuie doar să le verificați;. -,,,; . . . . ..
21 febr.-20 mart, • ______Cei care nu se tem de schimbări ți de un plus de mici atribuții noi voi avea de câștigat. Vă veți bucura de susținerea colegilor.

700 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:15 Televiziunea - o lume 

0 nebună
745 Euro-dispecer
800 Portul miracolelor
900 Sănătate pentru toții
930 Teleshopping 

1000 Justiție militată 
10:50 Agenda festivalului și 

Concursului international 
.George Enescu" 

1105 Nepot vs. unchi 
11:55 Euro - Dispecer 
12:00 Festivalul National al 

Cântecului și Dansului 
Popular Românesq 

Mamaia 2005 (r) 
1300 Doctor Becker 

1330 Desene animate 
1400 Jurnal TVR Sport Meteo 

1430 Teleshopping 
15:00 Televiziunea - o lume

O nebună
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
1655 Oameni de presă 
1725 Travelling circular 

1820 Doctor Becker (r) 
1850 Tragerile Joker și Loto 

5/40 Omologarea 
1900 Jurnal TVR Sport Meteo
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7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

905 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit

0 (reluare) 
10:15 Destine

0 răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câșdgil 
12:15 Zâmbete Intr-o pastilă 
1300 Știrile ProTV 

1345 Zâmbete într-o pastilă 
14:15 Infernul (aventuri,

0 SUA, 1998). Cu: Tracey 
Gold, Alexander Wal
ters, Joanna Cassidy, 
Ellen Dubin

1600 Tânăr și neliniștit.

0 Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 

Thomas Scott 
1700 Știrile ProTV Vremea 
1745 Tu ești, tu câștigîl 

Emisiune de diverti- 

ment 
1855 Știrile sportive 
1900 Știrile ProTV Sport 

Meteo. Cu: Andreea 

Esca

i

I

f

s

i

i.

ț

PRIMA TV ACASĂ

2030 Diligența (western, 
0$UA 1939). Cu: Claire 

Trevor, John Wayne, 
Andy Devine, Thomas 
Mitchell. Regia John 

Ford. 2 Premii Oscar 
pentru: cel mai bun 

actor în rol secundar - 
Thomas Mitchell, și 
pentru muzică.

2230 Jeremiah 
2330 Jurnalul TVR
2330 Agenda festivalului și 

Concuisului international 
-.George Enescu*

2345 Marcă înregistrată 
035 Orgazmo (comedie,
Oi SUA 1997) Cu: Trey 

Parker, Matt Stone. 
Regia Trey Parker. Joe 
Young (Trey Parker, 
South Park) este un 

. Sâânăr mormon care 
Jjprcearcă să răspân-

; dească dulcele cuvânt al 
Cărții Mormonilor, 

rartînna

î

I
t
t

Sodetatea secretă
13 (thriller, coproducție, 

2002) Cu: Anne Archer, 
Devon Alan. Sheldon 

Kasner, un escroc 

cunoscut în branșă, se 
infiltrează în lumea 
misterioasă a Chevrah 

Kadisha, o organizație 

secretă evreiască ce 
are la bază un ritual 
vechi de incinerare 

22:15 Fete cu lipid (r) 
2300 Știrile Pro TV

Sport 
2345 Vreau să fiu mare 

23:50 Doi bărbați și jumătate 

0C u: Charlie Sheen, Jon
Cryer, Angus T. Jones, 
Marin Hinkle, Melanie 

Lynskey, Holland Taylor 
B3Q Știrile Pro TV 
«Societatea 

Q secretă (thriller, copro- 
£ ducție, 2002) 
j Tu: Anne Archer, 

■ Devon Alan

t

l

i
i

j
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700 Observator. 
Snort

800 Tn gura 
presei

900 Anastasia 

0 (reluare) 
1000 Comedia 

anlmelor 

1030 Concurs 
interactiv 

1200 Dădaca 

1300 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

1345 Film 

artistic 
1600 Observator 

1645 Anastasia 

17:45 9595-Teînva|ă 
ce să fad.
Cu dr. Cristian 
Andrei

18:55 Știrile 

sportive știri proaspete 
din lumea sporturilor 
numail la Știrile sportiv 

ale Antenei 1
1900 Observator 

cu Alessandra Stoioescu 

și Ludan Mândruță. 
Sport. Meteo

213Q¥ănăioriide
q furtuni (acțiune, SUA 

1998) Cu: Kelly McGiilis, 
Wolf Larson, Liz Tones. 
După ce soțul ei este 

ucis de o tornadă, 
Jamie Marshall îl con

tinuă munca: ea se 
oferă voluntar pentru a 
se deplasa în zone per
iculoase ca să studieze 

fenomenele 

meteorologice...
2230 Observator 
2330 A fost odată

13 In America 

(dramă, coproducție, 
1984). Cu:Robert De 

Niro, James 
Woods, Elizabeth 

McGovern, Treat 
Williams, Tuesday 

I Weld, Joe Pesd, Danny 

‘ 1 Aiello.
398 Comeda animalelor 

415 Dădaca 
Square)

630 Sub soarele Toscanei 

(3 (comedie, SUA 2003).
Cu: Diane Lane, Sandra 

Oh, Undsay Duncan, 
Vincent Riotta, Raoul 
Bova, Mario Monicelli. 
Regia: Audrey Wells 

7:50 Onto (aventuri, Noua 
laZeelandă. 2O01). Cu: 

Spencer Breslin, Joan 
Collins, Ralf Moeller, 
Rachel Hunter, Rachel 
Hunter, Peter Rowley. 
Regia: William Tannen 

920 Bedford Springs (corne

li die, SUA 2002). Cu: RJ.
Reed, David Garver 

10:50 Călătorie la Ottawa 

13 (dramă, Canada, 2001).
Cu: Nabil Mehta 

1225 Mântuirea (comedie, 
O SUA 2001). Cu: Julie

Condra, Pat Hingle 
1430 Câinele (dramă, 

Q Argentina, 2004) 
1540 Red Hot ChiH Peppers 

Uve at Slane Castie 

< 1635 Evelyn (dramă, Irlanda, 
132002) 

18:10 Sub soarele Toscane! 

c O (comedie, SUA, 2003).
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f

i

f
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SMO Caiarira (dramă, 
ra Brazilia, 2003). Cu: Luis 

Carios Vasconcelos, Mil
ion Gonțalves, Ailton 

Grața, Maria Luisa 
Mendonța. Regia: Hec
tor Babenco 

2225 Scary Movie 3 

^(comedie, SUA, 2003).
Cu: Pamela Anderson, 
Charlie Sheen, Jenny 

McCarthy, Mamy Eng, 
Simon Rex, Jianna Bal
lard. Regia: David Zuck

er 
2350 Deadwood. Episodul 1: 

ei Deadwood 
WS Dicționanjl din alcov 
O| (romantic SUA 2003).

Cu: Jessica Alba, Brenda 
Blethyn, Bob Hoskins, 
Hugh Dancy, Emily Mor- 

. timer, Christopher Ung
Lee Ian. Regia: Guy 
Jenkin

240 Șobolanii (thriller, SUA 
. 132002)

0730 Sărată-mă, prostule I (s, 
r) 0830 Teleshopping 0835 
CeZar și Tipar 0930 Rebelii (s, 
r) 1030 întoarcere în Paradis 

ă1145 Pasiuni (s) 1240 Ver
dict: Crimă (s) 1330 Teleshop
ing 14:00 Desene animate 
1430 încurcăturile lui Zack 

(s) 15:00 împreună în Europa 

1630 Enigme din Cârpa# 1630 
Sabrina (s) 17:00 Rebelii (s) 
17:55 Euro-dispecer 18:00 
Bugetul meu 18:30 Sănătate 
naturistă 1930 Soția lui Loren
zo (s) 20:00 Dragul de Ray
mond (s) 2030 Verdict: crimă I 
(s) 2130 Jurnalul TVR 22:00 

Jurnalul Euronews pentru 
România 22:15 Fetele din Ves- 

1 tul Sălbatic (western, SUA, 
s 1995) Cu: Anjelica Huston,

Melanie Griffith, Gabriel Byrne, 
Peter Coyote, Tracey Walter 

; 0030 Martorul tăcut (s) 
f 
i 
i 
f 
1

i 12:55 Apropo de... vedete 
; 1330 Surorile (s) 1345 Tele

shopping 1430 Uriașul Harry 
! 1445 Teleshopping 1530 Doc- 

: torul de suflete (s, r) 15:55 A-
• propode... cinema 1730 înapoi 
! la Howards (dramă, coproduc- 

i ție, 1992). Ultima parte 1930 

i Surorile (s) 20:00 Monk (s)
2230 American History X (dra-

• mă, SUA 1998) 0045 Lumea 

; PRO CINEMA 01:15 American
History X

07:00 Teleshopping 0730 Fil-

I

I
I
- 08:15 Culoarea păcatului (s, r)

mul și televiziunea 0635 Dra- 09d5 Mama vitregă (s, r) 10:11)
nnrta ri nii+oro (c r\ Ctm- B Anita fc Ama7nana W

f

* Anita (s, r) 12:15 Amazoana (s)
* 13:15 Valentina, grăsufa mea
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1430 împreună 1530 Imagini 

de viată (Ungaria) 1540 Vară 

aventuroasă (SUA) 1630 12+ 
17:00 Piaza (Italia) 1730 
încântare (Italia) 18:30 Știri 

1835 Știri economice 18:45 
Știri regionale 19:00 Povești 
19:40 Hotelul inimilor (Italia) 
2030 Știri, meteo, sport 2135 
Nuferi fermecători (Germania, 
2002). 2240 Momente vesele 
23X10 Joi seara 2330 Casa cul
turii 00:25 Știri, meteo, sport 
00:45 Libido (comedie, SUA/ 
Franța, 2001). Cu: Tim Robbins

goste și putere (s, r) 0925 Sun
set Beach (s, r) 1030 Oamenii 
voibesc 1130 Tele RON 1235 ’ frumoasă (s) 14:15 Legături de 

Teleshopping 1300 Sunset ..........................
Beach (s) 14:00 Teleshopping 
1430 Garito (I) 1530 Dra
goste și putere (s) 1655 Gari
to 1730 Trăsniți în N.A.T.O. 
1800 Focus Prezintă: Magda 
Vasiliu 1900 Da sau nu. Cu Vir
gil lantu 2000 Regăsire de si
ne (dramă, SUA, 2000) 2200 

Trăsniți în N.A.T.0.2230 Focul 
plus Cu: Cristina fopescu 23:15 
Da sau nu. (r) 0100 Focus (r)

familie (s) 1530 Micuțul Fri- 
jolito (s) 1730 Poveștiri ade
vărate 1805 Vremea de Acasă 
18:10 Inocență furată (s) 1900 
Pariul iubirii (s) 2000 Mama 
vitregă (s) Cu: Victoria Ruffo, 
Cesar Evora 21:00 Culoarea 
păcatului (s) 2200 Anita 0030

ț 
î 
?

?

I
i
1 
t 
ț 
l

i 
j

063007.00 Observator -
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA

NATIONAL
1030 Teleshopping 1130 Na
ționala de bere - Batalionul dis- 
tracționar 1230 Teleshopping 

1330 Ochi negri (s) 1430 Jur
nalul de prânz 1530 Ruth Ren
dell (s) 1630 Ochi negri (s) 
1730 Naționala de berel 1830 

24 de ore Național TV 19:45 
Jara Iu1 Papură Vouă 20:00 
Călătoria (thriller, SUA 1990). 
Pauline este o tânără ce asis
tase pe când avea 2 ani la 
moartea părinților săi. 22:00 

Obsesie fatală (thriller, Canada, 
2000). Un cuplu hotărăște să 

răpească o femeie însărcinată. 
0030 National la miezul nopții

i _____ w__________
' Legături de familie (s) 0130 

j Poveștiri adevărate (r) 0130 De 
ț trei ori femeie (r) 0330 Cora- 
1 zon Latino (reluare)

a

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE IV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

HAUL

I 
I

î
*
8

B1TV
0630 Teleshoping 0700 Viata 
dimineața 0900 Verissimo 
10:00 Lumea cărților 10:15 

Judecata (dramă. Canada, 
2001, r) 12:15 Calendar ecu
menic Este un calendar religios 
al principalelor culte cunoscute 

I în România 1300 Fan X. 1350

Jet Set 1435 Automotor 1535 

Euromaxx 1630 Ne privește 
18:00 Ediție externă 1900 
Călători în China 2000 De la 

Moscova la L.A. (acțiune, 
coproducție. 2002) 2200 
Trenul vieții 2345 Ediția de 

noapte 00:15 Ediția externă
! 01:15 Călători în China

?

.?

ț
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0700 TotalCar (magazin) 0725 
Bună dimineața, Ungaria! 
07:55 Mokka (magazin) 1030 
Sodă - joc telefonic 11:00 
Teleshop 12:15 Fred și Bârnei 
1245 Salome (SUA) 1340 Joc 
14:40 Anul dragonului (SUA) 
1620 Cărările iubirii (Mexic) 
1650 Anita (SUA) 1725 Monk 
(Anglia) 1825 Al șaptelea cer 
(SUA) 1930 Știri, meteo 2030 
La bine și la rău (Ungaria) 
2030 Activ (magazin) 21:10 
Cursa evadare (acțiune, Cana
da, 2003) 2305 Dune (SF, SUA/ 
Canada/Germania/ltalia/Cehia, 
2000, partea a doua) 01:00 
Intim 0140 Câteva perechi

$

f

12.15 La început a fost 
cuvântul (dramă, 
SUA, 2000)

1400 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Cântece de dragoste 

(dramă, SUA, 1999)
1630 Domnișoarele de 

onoare (dramă, SUA, 
1989,)

18.15 Un strigăt de ajutor 
(dramă, SUA, 1994)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
2100 Un dar din dragoste: 

Povestea lui Daniel 
Huffman (biografic, 
SUA, 1999).

2245 Jordan (s)
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t 13^45 45 de ani de comunism Ș 
\ (reluare) 14.*00 Realitatea de { 

la 14:00 15:00 Realitatea de la 
J 15:00 15:15 Realitatea med

icală. Cu Simona Bălănescu 

16X)0 Realitatea de la 16:00 i 
1645 Filiere 17:00 Realitatea î 

de la 17:0017:15 Documenta
rele realității 1755 Infobusiness 

19:15 Realitatea Zilei 20:00 

Realitatea de la 20:00 20:15 | 
100% 21^0 Realitatea de la \ 

21:00 21:45 Cifrele realității 
22:00 Realitatea de la 22:00 » 
22:15 Zece $i un sfert 23:00 î
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< Realitatea de la 23:00 23:15 45
■ de ani de comunism

13.00 Zburăm împreună 
14.00 Dramul spre Berlin 

alături de Al Murray 

15.00 Inginerie la superlativ 

1630 Queen Maty 2 
1730 Curse. Diftere 
18.00 Natura dezlănțuită 

1930 Motoare masive, 
Aeronave, cu mare 

pompă
20.00 Vânătorii de mituri. 

Liftul mortal, Mașina 

pentru levitate
21.00 Adevăratul Cod al lui 

Da Vinci
22.00 Vinovat sau nevinovat 
23.00 Locul crimei, Un fir 

oarecare
0030 Motociclete americane 

01.00 Discovery despre Sex, 
Sex și incapacități 

0130 Discovery despre Sex
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stațiune turistică.

• Amenzi pe litoral. Un număr de 884 de amenzi și 109 avertismente au fost date de inspectorii OPC în acest sezon estival pe litoral. Valoarea totală a amenzilor a fost de circa 514 mii lei noi. (C.P.)
• Pensii mai mari. Circa 397 de mii de pensionari vor primi pensii mărite în urma finalizării celei de-a treia etape a procesului de recalculare. Aceste persoane își vor primiW pensiile recalculate începând cu data de 14 septembrie. (C.P.)

Atee ■ '.

ANTREC-ul minte că ajută

te

Fasole verde 25000 lei/kq

Ceapă 10000-12000 lei/kq

Cartofi 8000-10000 lei/kq

Morcovi 15000 lei/kg

Telină 10000-20000 lei/bucată

Pătrunjel s 25000 lei/kg

Dovlecel 5000 lei/bucată

Conopidă 30000-35000 lei/kg

Vinete 10000-20000 lei/kg

Ardei qras 25000-35000 lei/kq

Goqoșari 30000-40000 lei/kg

Mere 10000-15000 lei/kq

Prune 15000 lei/kq

Portocale 35000 lei/kq

Lubeniță 6000 lei/kg

Pepene qalben 15000 lei/kg

Lapte 12500 lei/litru

Smântână 25000 lei/borcan

Brânză dulce 30000 lei/bucată

Telemea 120.000 lei/kg

Ouă 4000 lei/bucată

Clara Păs______
clara.pMeln1onninedla.ro

țara lui Fred și 
Barney

Vă amintiți de desenele animate în care cei doi eroi aveau un mijloc caraghios de deplasare. Ei bine, dacă’"!'; prețurile la combustibili vor continua să mai crească în ritmul de până acum cu siguranță ne vom întoarce în Epoca de Piatră. Vom folosi surcele să ne încălzim și vOm căuta un dinozaur să ne ducă la serviciu. Și vom striga Yabadabaduuuu de fericire! Sau poate nu! Până atunci însă asistăm neputincioși la sarabanda prețurilor ia carburanți.Am ajuns în situația în care plătim mai mult decât un austriac, spaniol sau grec, atunci când mergem să facem plinul rezervorului mașinii. Situația este de-a dreptul ridicolă dacă stăm să ne gândim la ce salarii câștigă aceștia comparativ cu un român, fără să mai adăugăm faptul că țările respective nu au rezerve de petrol.Producătorii susțin însă că de vină ar fi statul (care își ia partea leului prin accizele foarte mari) și evoluția de pe piața internațională a petrolului. E drept că statul este sac fără fund, iar la matrapazlâcuri invesțiționale guvernanții noștri au devenit experți. Asta pentru că au pe cine să jecmănească cu nesimțire. Al doilea motiv - criza petrolului- nu justifică decizia Petrom de a majora prețul litrului de carburant tocmai în ziua în care pe piața internațională cotațiile scad la 66 de dolari barilul de petrol, după ce mai multe țări aruncă în ring parte din rezervele strategice.Așa că personal cred că România trece printr-o „criză a bunului simț,, față de client ori contribuabil.

■ Pensiunile hunedo- 
rene, membre ANTREC, 
lăsate în afara pro
gramelor turistice.

Loredana Leah_______________
loredana.leah@lnfarniniedia.roRâu de Mori - Pentru a beneficia de programul de promovare a agroturismului „Vacanțe ieftine la țară”, filialele ANTREC din Neamț, Dâm- bovița, Covasna, Cluj, Prahova, Tulcea și Suceava vor scăde.a tarifele până la 105 lei noi de persoană la pensiunile de două margarete și respectiv 125 de lei noi de persoană la pensiunile de trei margarete, pentru 5 zile . Din păcate cele patru pensiuni hunedorene, membre ale ANTREC, nici nu au fost informate privitor la acest program. Proprietarii pensiunilor ar fi insă Încântați să participe la program.
ANTREC-ul nu ajută!„Este deja extrasezon și anul acesta nu a fost strălucit din punctul de vedere al

*

Reducerile...la control!Deva (C.P.) - Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara desfășoară în prezent o acțiune tematică de control vizând verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la vânzările de soldare. Cu această ocazie au fost controlați până în prezent un număr de 12 agenți economici din mai multe localităție ale județului Hunedoara. Pentru abaterile de la legislația în vigoare în domeniul protecției consumatorilor au fost aplicate cinci amenzi contravenționale în

: . 1

■te

Familiile cu copii minori beneficiază de prețuri promoționaleturiștilor. Aș fi încântată să particip la program pentru că prefer un profit minim în defavoarea unei pensiuni închise. Anul acesta a venit prin ANTREC doar un singur grup de turiști. Tarifele prin ANTREC sunt mai mari și turiștii, după ce vin prima dată, preferă să ne contacteze personal. Dar, pentru că ajutorul din partea ANTREC-ului 
valoare totală de 2400 de lei noi. Principalele abateri constatate au fost: neafișarea anunțurilor referitoare la desfășurarea activității de vânzare de soldare, perioada de soldare și sortimentul de mărfuri supuse soldării, neîn- scrierea corectă a prețurilor de vânzare reduse și a celor nereduse. Conform legislației în vigoare, agenții economici au la dispoziție, dacă doresc, două perioade de soldare pe an. în intervalul de soldare aceștia își pot vinde stocul vechi de produse la prețuri reduse.

este aproape inexistent, este foarte greu să ne facem cu- noscuți”, spune proprietara unei pensiuni din Râu de Mori. Scriptic, scopul Asociației de Turism este de a identifica și promova potențialul turistic rural și de a transmite informații legate de turismul rural întregii rețele ANTREC și instituțiilor implicate în mod direct sau indi

FeillCÎte din Bangladesh victime ale atacului cu acid sulfuric se află în atenția unei acțiuni umanitare menite să le ajute să treacă peste traume. în această țară bărbații aruncă cu acid sulfuric asupra femeilor, mutilându-le, dacă nu primesc atunci când secăsătoresc dota promisă de părinți. (Foto: epa>

rect în promovarea și dezvoltarea turismului rural la noi în țară.
Lipsa promovăriiReprezentantul ANTREC în județ spune că nici un proprietar de pensiune din județ nu ar fi de acord să coboare prețul de cazare la cele care se practică în cadrul programului. în prezent, pentru cinci zile un turist plătește circa 250 de lei în pensiunile hunedorene. Cu toate acestea proprietarii de pensiuni declară că ar accepta tarifele mici impuse de program cu condiția ca ANTREC-ul să le aducă turiști. Se pare că pensiunile hunedorene simt și de această dată ignorate. Pensiunile ANTREC din județ nu sunt incluse în nici un program turistic derulat de Asociație în timp ce alte județe derulează trei - patru programe destinate promovării și atragerii turiștilor. Dacă pensiunile membre ANTREC nu au nici un avantaj care este rolul înscrierii în Asociație? Doar cota parte pe care Asociația o încasează de pe urma turiștilor?

9. HABER oprit

6. AZOMUREȘ__________ 0,2070 ' 40,49
7. ANTIBIOTICE LAȘI oprit____ ______ __
8. ROMPETROL 0,0970 4-2,11

RAFINARE (RRC) ■

10. BCCARPAT1CA 0,5150 40,98
11. DECEBAL 0,0100 '«MS* •
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 8 septembrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,4959 2,8009 5,1570

-Cursul valutar practicat de băncile din DevaValută euro dolar liră sterlină
C V ■ 0 : ! . B ’. ■ ■ o •

Banc Post 3,4800 3,5400 2,7800 2,8300 5,1100 5,2100
BRD 3,4650 3,5350 2,7660 2,8430 5,0830 5,2280
Banca Transilv. 3,4725 3,5225 2,7827 2,8327 5,1179 5,1914
Raiffeisen Bank 3,4600 3,5400 2,7600 2,8500 5,0600 5,2500

1 Cursul valutar oracticat de casele de schimb valutar din Deva ‘ • !

Star Exchanqe 3,4600 3,4900 2,7500 2,8000 4,9000 5,3000
Herdan Exchange 3,4700 3,4900 2,7500 2,8000

s.' .ZZZZopȘE

Rubrică realizată de 5» IFB FINWEST W DEVA, 
' b-dul Decebal, bl. R, parte (lângă QUASAR), tel.: 221277.

clara.pMeln1onninedla.ro
mailto:loredana.leah@lnfarniniedia.ro
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• Cercetați. Ionel M., de 18 ani și Gligor V., de 18 ani, ambii din Uricani, fără antecedente penale, au fost depistați de către polițiștii Formațiunii Poliției Rutiere Uricani conducând pe drumurile publice autovehicule neînmatriculate și fără a poseda permise de conducere. Cei doi sunt cercetați în stare de libertate. (D.l.)
• Situație clarificată. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Petroșani au clarificat situația numitului George Bujeniță din Petroșani, fără ocupație, care are de executat un an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, el fiind depus în Penitenciarul Bârcea Mare. (D.l.)
• Identificare. Lucrătorii din cadrul Formațiunii Ordine Publică Călan i-au identificat pe Florin C., de 32 de anit;și, Dorel L., de 34 de ani, ambii din localitate, despre care au stabilit că sunt autorii furtului a o sută de kilograme de fier vechi din incinta■ SC SIDERMET SA Călan. (D.l.)

PSD-iștii refuză polul iliescian
■ Social-democrații

r^acă ar fi știut românu' cât adevăr
Lz ascundeau ultimele vorbe adresate de 

Băsescu lui Năstase probabil că își băgau 
picioarele în ele urne de vot. Mă refer aici la 
faza aia de final în care <Băsă> i-a spus lui 
<Adi>: „Băi Adriene ce blestem pe capul 
românilor să aleagă între doi foști comuniști!". 
Dar, probabil că, ceea ce i-a indus în eroare 
pe românașt a fost hăhăitul băsescian. Acel 
râset, deja celebru, care îți dă impresia că 
Băsescu glumește sau că vorbește și el să se 
afle în treabă. Și totuși, ultimele hăhăituri 
băsesciene, ne-au demonstrat că, de fapt, 
Băsescu râde de noi.Spre exemplu președintele țării ne-a 

hăhăit în bot atunci când l-am întrebat 
când o să trăim bine asemeni cehilor, și ne-a 

răspuns scurt: când o să munciți și voi ca 
cehii. Bine dom' președinte da' de ce nu ne- 
ați spus asta atunci când ne salutați 
militărește din posterele cu care ați umplut 
țara? Că poate ne mai gândeam când băgăm 
votul în urnă. Și în plus, vreau să vă-ntreb și 
eu ceva șefu: Ne puteți hăhăi și nouă pe ce 
salarii muncesc cehii? Nu de alta da' să nu 
aveți impresia că suntem niște proști!

hunedoreni nu acceptă 
varianta constituirii 
unui Pol Social.

Damiel I. Iancu_______________
danletiMKuelnfofmnHtfU-ro

Deva - în ultima perioadă, fostul lider PSD Ion Iliescu a ieșit din nou la rampă, atacând atât puterea, cât și o parte din foștii colegi de partid, în special pe cei Care se află în acest moment în fruntea partidului. El a înaintat chiar ideea constituirii unui Pol Social, în jurul său și al lui Petre Roman. Am încercat să aflăm care sunt părerile PSD-iștilor hunedoreni față de această posibilă „ruptură”. 
Dispariția corupțilorSimion Mariș, primarul orașului Geoagiu și președintele Ligii Aleșilor Locali ai

loan Ștaier Victor Vaida Simion MarișPSD, consideră că din partid soane vor dispărea. Va fivor dispărea corupții. „Eu nu prea pot să comentez o asemenea idee, pentru că nu mă consider om politic, ci doar administratorul orașului Geoagiu- Totuși, având în vedere că se tot vorbește despre anumite persoane corupte prin PSD, eu consider că prin crearea unui asemenea pol, în afara PSD- uluî, o parte dintre aceste per-

mult mai bine pentru partid”, a spus Mariș.
Pot exista păreri diferite„Din câte cunosc eu, nu s- a pus problema constituirii unei noi formațiuni politice, ci Ion Iliescu merge împreună cu actuala conducere a PSD. Pot exista păreri diferite, dar eu li văd pe toți sub aceeași umbrelă a stângii, pentru a

atrage electoratul din această parte a spectrului politic românesc”, ne-a declarat loan Ștaier, consilier județean PSD.
Nu vom pierde membri!La rândul său, președintele^ executiv al organizației județene a PSD, Radu Sorin, a apreciat că partidul nu vă pierde membri. „Părerea mea este că un Pol Social se poate crea doar în jurul PSD-ului, care este cel mai mare partid din stânga politicii românești. Prin urmare nu cred că PSD va pierde membri, căci crearea polului social nu îl văd ca un nou partid, ci doar ca o asociere a tuturor celor cu vederi de stânga”, a mai spus Radu Sorin.Cu toate că am încercat în numeroase rânduri să luăm legățura și cu președintele organizației județene a PSD, Victor Vaida, dânsul nu a fost de găsit.

Au întors spatele artistului
■ Expoziția aniversară 
loan Șeu a fost 
"pipăită" cu ochii minții 
de cei prezenți.

Sanda Bocaniciu

Deva - Este expoziția dedicată unei frumoase vârste, de 65 de ani, a sculptorului loan Șeu, care simbolic cuprinde 65 de lucrări și al cărei vernisaj nu a fost onorat de nici o persoană de la Prefectură sau măcar de la Primăria Deva, chiar dacă artistul s-a obosit să-i invite personal. Trecând pragul galeriilor artiștilor deveni, pe si-

meze se arată în toată splendoarea pe care o dă metalul, lemnul sau piatra sub mângâierea mâinilor unui artist ce trudește de o viață în creație - loan Șeu.
„Lemn - piatră - om”Starea de fapt a sculptorului loan Șeu, de devotament este un vjs Împlinit în marea dragoste față de sufletul materie cu care dialoghează într-o tăcere complice. „Lemn - piatră - om” într- un dans cosmic secretos definitoriu. Uneori artistul deschide o portiță către lume ieșind din atelier spre minunarea celor din jiu*. Sublim moment al Genezei!

Vernisajul expoziției artistului loan ȘeuO expresie a incomensurabilelor clipe de tandrețe amar- eUforice în doi, arderile interioare ale artistului, pline de sens spiritual, se oglindesc în
(Foto. Sanda Socanidu)concepția proprie problemei și dilemei rupte din filozofia cotidianului. Crezul unui artist hunedorean de cursă lungă - loan Șeu.

• ConsHHH fudafMn Hunadoara;

Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului pen- 
tru logistică:______________________________________ 14,00-16.00

Simion Jitian, wcewimar începând cu ora 09.00

• PoWția Munidpluiui Hunedoara :
Comisar Coste! Cozac, adjunct ăl șefului Poliției 
Munidpluiui Hunedoara 14.00-16.00

• Inspectorat^ da Jandarmi Aâa^HÎr ————
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct ai comandantului 
pentru logistică: 14.00-16.00

Donații pentru sinistrații 
din MoldovaDeva (R.I.) - Campania „Frate pentru frate”, inițiată în luna iulie de Asociația „Sprijiniți Copiii”, se apropie de final. La ea au luat parte peste 150 de voluntari și 88 de sponsori care au fost alături de copiii care au suferit de pe urma inundațiilor dih această vară și care, pe lângă taberele de care au beneficiat la noi în județ, vor primi și rechizite și ghiozdane.„Caravana solidarității umane” se va afla în zilele de 10 și 11 septembrie în județele Bacău, Vrancea, Galați și Brăila pentru a distribui cele necesare începerii școlii comunităților de unde provin copiii. Beneficiari direcți ai acestei campanii au fost 113 copii din patru județe din Moldova, ei fiind susținuți: și de cei 11 parteneri ai acestui program.

Această modificare a regulamentului școlar cred că va bucura foarte mulți elevi, dar nu cred că este bine ca elevii să meargă până în clasa a X-a fără nici o triere. Sunt elevi care învață și elevi pe care școala nu-i interesează deloc, dar care influențează negativ clasa. 
Aurelia,
Deva

Da. Examenul de capacitate este un stres în plus pentru toți elevii din clasa a VUI-a. Acest examen nu reflectă capacitățile intelectuale ale ' elevului și nici repartiția computerizată nu a fost o soluție. Ești la mâna hazardului și nu mi se pare corect acest lucru.
Cazacu, 
Deva

Da. Fetița mea a avut în acest an examenul de capacitate și am stat într-un stres enorm. Cred că media generală a anilor de studii este Cea care reflectă , corect nivelul intelectual al elevului și nu ar mai trebui să dea nici un examen la sfrșitul clasei a VlII-a. 
Gabriela,
Deva

Concurs de șef la Cultură
Deva (S.B.) - Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) va organiza, în perioada 21-22 septembrie 2005, concursul pentru ocuparea postului aferent funcției de conducere de director executiv al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Hunedoara. Concursul constă în susținerea unei probe scrise: 21 09., ora 9.00 și a unui interviu: 22.09, ora 14.00., la sediul ANFP București. Dosarele candidaților se vor depune până cel târziu luni, 12.09.2005.

Pentru ocuparea acestui post sunt prevăzute următoarele condiții: studii superioare de lungă durată, avantaj având cei cu doctorat, studii de management, experiență în domeniul patrimoniului cultural; vechime minimă de cinci (5) ani într-o funcție publică; -cunoștințe avansate de operare pe calculator; cunoașterea unei limbi de circulație internațională precum și condiții impuse de Legea Nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (republicată, art.58).

Ar fi foarte bine să se elimine acest tip de examen pentru ca nu mi se pâre relevant. Dar pentru trecerea din clasa a VIII- a la o clasă superioară ar trebui introdus vechiul tip de examen, acela în care concurai pentru un loc la liceul unde preferai să te înscrii. ANONIMă,
Deva

Nu este bine să se elimine complet examenele. în-clasa a IV-a este prea devreme pentru a-ți da seama de capacitatea intelectuală și înclinațiile copilului și pentru a putea face o selecție, dar clasa a VlH-a este cea mai bună soluție din acest punct de vedere.
Dorina, 
Deva

carea sumei de 55.000 RON pentru un studiu ae fezabilitate privind realizarea unui incubator zonal de afaceri și a unui centru expozițional la Simeria, în imobilul destinat inițial Casei de Cultură din localitate.
(Foto: Daniel I. Iancu)
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• Cehia a învins. Reprezentativa Cehiei n-a gafat, cum ne-am fi dorit, în partida de ieri j^cu Armenia, ci s-a impus cu 4 - 1, în urma stolurilor reușite de Heinz (48), Polak (52, 76)și Baros (58). Suporterii naționalei mai speră însă ca cehii să se împiedice cu Olanda (acasă) și Finlanda (în deplasare) pentru ca România să se califice la CM 2006. (C.M.)

arbitru între Cetate și FRH
■ Președintele clubului 
devean s-a întâlnit, ieri, 
cu Gheorghe Florian, 
șeful sportului.Deva (C.M.) - Gheorghe Florian, președintele Agenției Naționale pentru Sport, a promis, ieri, că va interveni în disputa dintre clubul Cetate Deva și Federația Română de Handbal. Marian Muntean, președintele clubului Cetate Deva, a fost, ieri, în audiență la șeful sportului românesc pentru a
Corvinul ratează

Cartaș convocată la lotDeva (C.M.) - Golghetera echipei Cetate Deva, Carmen Cartaș, a fost convocată, ieri, la lotul național, în vederea participării la turneul dotat cu Cupa Lucardi care se va disputa luna viitoare în Olanda. Gheorghe Tadici, antrenorul echipei naționale de handbal feminin a României, a demonstrat încă o dată că este alături de jucătoare, suspendată pentru șase etape pe nedrept de FRH din cauza neonorării unei convocări Ia lot în luna iunie. „Am discutat 
Carmen Cartaș cu oficialii FRH șimi-au promis că suspendarea lui Cartaș se va reduce la o etapă, pentru că nu se, poate să joace lâ națională și la club nu”, afirma Marian Muntean, preșdintele clubului devean.

■ Hunedorenii au fost 
eliminați din 32-imile 
de finală ale Cupei, du
pă un meci mediocru.

Daniel Neacșu 
Ciprian Marinuț______________
cipdan.maflnut@infornwnedia.roTimișoara - Corvinul n-a reușit să-și spele păcatele înfrângerii cu Liberty, pentru că nu a acordat onoarea cuvenită Cupei României în partida disputată, ieri, la Timișoara cu CFR, satelitul Politehnicii, în faza a Vl-a a competiției. Antrenorul Ioan Petcu a ales să joace cu rezervele, preferând să-și menajeze titularii pentru meciurile de campionat, deși a declarat că are ca obiectiv victoria. Partida urmărită doar de 120 de spectatori nu 

Chimia Brazi (C4) - Petrolul Ploiești (B2) 0-1 (Hadnaqy 90') 

FC Snagw (C3) - CS Otopeni (82) 0-4 (Bunică 29', Lăpâdat 

64', Dănălache 82', 85')

Miercuri, 7 septembrie
Cetatea Suceava (St) - Laminorul Roman (B1) 1-0 (Dinu 

I 9') ___________________________________

Gloria Buzău (B1) - Dada Unirea Brăila (Bl) 2-1 (Albina- 
ru ZSLMtfu 76‘Z Covaci 78') Altay Constanța (81)- 
CaîlirtBTMaffgâla (BT) 1-2 (Burumi 38' Z S, Matin S*. Bate

FCM Târgoviște (B1) - FC Caracal (B2) 1-0 (FI. Constantin 

80)__________________________________________________________________

Dada Mtovenl (B2) - Univ. Craiova (B2) 1-2 (A. Craioveanu 

32' / Jaber 52', 95')_____________________________________________

Minerul Motru (B2) - FCM Reșița (B3) 0-4 (Bălăci 24',

69', Hardâu 29', Stoican 88) ______________________

CFR Timișoara (83)-Corvinul 2005 (B3) 1-0 (Latovljevic 45') 

Forex Brașov (B1) - FC Brașov (B1) 2-3 (Popa 58, Coman 

80 / Nicolae 4, 11, Vasiliu 76)_______________ ___________

Gaz Metan Mediaș (B3) - Unirea Alba lulia (B3) 3-0 ( V. 

Stoica 49', 60', Ad. Petre 80)_______________________________ _

Liberty Salonta (B3) 0-3 FC Bihor (B3) 0-3 (Sabou 30', 

Lupașcu 80‘, Oprea 82) ________________________________ .

Unirea Dej (B3) -15 Câmpia Turzii (B3) 1-0 (Cazan 6 ) 

Gloria II Bistrița (83) - Armătura Zalău (B3) 1-0 (R. Răzvan 

117)

lonuț Chirilă, antrenorul Jiului

Vaslui (C.M.) - FC Vaslui a învins, ieri, cu scorul de 4-0, divizionara C FCM Huși, într- un joc-școală în care tehnicianul divizionarei A, Basarab Panduru, a folosit
toți jucătorii pe care îi are la dispoziție în lot. Golurile au fost înscrise de Claudiu Răducanu și Petar Jovanovi- ci (3). Meciul-școală cu formația “satelit” a FC Vaslui s- a disputat cu porțile închise și a fost organizat în vederea pregătirii partidei cu Jiul Petroșani, programată sâmbătă, de la ora 17.00, în etapa a V-a a Diviziei A. întâlnirea dintre cele două nou-promo- vate care au avut un start de sezon foarte slab poate decide în mare măsură soarta celor doi antrenori Basarab Panduru (FC Vaslui) și lonuț Chirilă (Jiul), ambii amenințați cu demiterea.

Adversara Jiului Petroșani 
a învins la scor

Deva (C.M.) - Marț Ji miercuri s-au disputat partidele con
tând pentru turul VI al Cupei României, lată rezultatele: 

Marți. 6 septembrie:
FCM II Bacâu (CI) - Dunărea Galați (B1) 0-2 (loviță 7', 

Neni 30')-

Amanet Latovtevici (45)________________________________ ______
Gfc SÎgmș, Msra, Mihăilă, Luca. Țoma, Brazovan, Coșoveanu (56, Nea- 

' i gbeVVoftu.'LatovIjewf^P^pvicț^^gguj^rcolu ffă. Lelcu) Anțrejnor, , 

s EMbJugaf-___________________ ijșțoaijiî__ i&lqL----------------------------«
idte flpHe, CobUrn AmwBș, Hațegăn, BumbJrc, Pisbiu, Cristian, Mâc- 

nea (5A, Furdean), Valoșutean, Pribac (64, O dean) Cojocariu (74, Vișan).

Antrenor - loan Petcu. ___________________ ___________________________ __

Au arbitrat: David Radu - Dorii 1 idurș Carmen Neagu.

solicita să se facă dreptate în cazul răpirii a patru jucătoare devene de către cluburile Oltchim și HCM Roman cu acordul FRH. „Mi s-a promis că se va demara o anchetă la Federația Română de Handbal pentru a se face lumină. După întâlnirep cu Gheorghe Florian, funcționarul responsabil cu cluburile sportive a verificat actele pe care le-am pus la dispoziția ANS și mi-a spus că am dreptate și că sunt șanse mari să-mi recuperez jucătoarele”, preciza Muntean.

Hunedorenii au fost depășiți la majoritatea duelurilor directe pentru minge (Foto: Jurnal Bănățean)s-a ridicat la nivelul unui meci cu miză, dimpotrivă jocul fiind mediocru, iar evoluțiile combatanților lăsând de

Pentru cei care nu cunosc „războiul Cetate - FRH” reamintim că oficialii federației au permis clubului Oltchim să le transfere pe jucătoarele Ivan, Vădineanu și Smedes- cu sub pretextul că ar fi libere de contract, întrucât U. Remin s-â desființat și nu a fuzionat cu Cetate.în replică, reprezentanții clubului devean susțin și au și acte care atestă fuziunea și arată că plătiseră handbalistelor fugare drepturile financiare la zi.

dorit. Scenariul întâlnirii a fost plictisitor, meciul desfășu- rându-se undeva între cele două careuri, fazele de poartă lipsind cu desăvârșire.
Procentaj maximCorvinul a șut^t doar din lovituri libere spre poarta lui Grigore. în timp ce feroviarii, chiar dacă au avut o posesie superioare nu și-au creat ocazii clare. Singurul șut spre poarta adversă a coincis și cu marcarea golului, care s-a dovedit de aur. în minutul 44,

„Iron Man" la Uricani 
ajutat de Poliția RutierăUricani (C.M.) - Serviciul Salvamont și Consiliul Local Uricani în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Hunedoara și-au propus organizarea în cadrul zilelor orașului Uricani a unui inedit concurs de tri- atlon sub genericul „Iron Man” (omul de oțel). Derularea întrecerii pentru care Primăria Uricani a alocat premii în valoare de 20 de milioane lei a fost la un moment dat în pericol, din cauza slabei dotări a Poliției Uricani. Primarul Uricani- ului, Dănuț Buhăescu, și

Victorie în 
ultimul amicalDeva (C.M.) - Cetate a învins, ieri, la Deva, pe CSM Sibiu, nou-promo- vată în Liga Națională, în ultima partidă amicală disputată înaintea startului competiției programat la finalul săptămânii. La capătul a trei reprize de câte 20 de minute, elevele antrenorilor Liviu Jurcă și loan Mătăsaru s-au impus cu 41-29.

Mihăilă și-a luat inima în dinți, a driblat trei adversariși a pasat pe „culoar” pentru Latovljevici, cel mai muncitor jucător de pe teren, care a marcat cu sânge rece, printre picioarele portarului O- pric. în partea Secundă, s-a jucat pentru că așa trebuia, însă toată lumea a așteptat fluierul final. Corvinul a ratat șansa aducerii la Hunedoara a unei Divizionare A, după un meci slab, așa cum recunoșteau și antrenorii celor două echipe. — 

reprezentantul salvamontu- lui, Sorin Sanda, s-au plâns că Poliția Uricani a refuzat să efectueze escortarea con- curenților la proba de ciclism 10 km, care era programată după cei 300 metri înot și cei 2000 metri alergare, întrucât nu dispunea de o mașină corespunzătoare. Problema s-a rezolvat când Cuvântul liber l-a contactat pe loan Gozma, șeful Serviciului Poliției Rutiere Hunedoara, care, aflând cum stau lucrurile, a promis că va sprijini desfășurarea întrecerii.

53% Reducere53% Reducere
Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Economisește cu abonamentul
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

CUM TE ABONEZI?

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

Decupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).
GRATUIT, în fiecare vineri primești

cel mai complet supliment 
de televiziune.

Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

i

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

Abonamente
6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)

19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Numele

Strada

mailto:cipdan.maflnut@infornwnedia.ro
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Crâciunescu a refuzat blatul• Scuze. Federația Bulgară de Fotbal și-a cerut „sincere scuze" de la UEFA, în urma declarațiilor făcute de selecționerul Hristo Stoicikov care l-a acuzat pe președintele UEFA, Lennart Johansson, că ar fi influențat rezultatul partidei cu Suedia.(MF)
• Pe tușă. Fundașul argentinian Mauricio Pochettino, de la Espanol Barcelona, va fi indisponibil circa trei săptămâni, din cauza unei întinderi la piciorul drept. Pochettino urmează să fie supus, vineri, unor noi teste.(MF)
Nu-I crede pe ArmstrongBerlin (MF) - Rutierul german Jan Ullrich a declarat, pentru ediția de miercuri a cotidianului Die Welt, că refuză să creadă într-o eventuală revenire în competiție a americanului Lance Armstrong. „După petrecerea de adio pe care a avut-o la Paris (la încheierea Turului Franței 2005), nu pot să-mi imaginez că Lance va participa din nou la această competiție”, a declarat Ullrich, care a câștigat în Franța în 1997.După victoria din 1997, Ullrich, în vârstă de 31 de ani, a terminat de trei ori pe locul doi în Turul Franței (2000, 2001, 2003) și a ocupat o dată locul trei (2005). Lance Armstrong a lăsat să se înțeleagă că ar putea reveni în competiție, pentru a încerca să câștige a opta oară consecutiv Turul Franței și pentru a răspunde astfel suspiciunilor de dopaj legate de prima sa victorie în 1999.

■ Selecționata de fotbal 
a arbitrilor a învins 
naționala jurnaliștilor cu 
6 - 5, la pauză 4 - 0.București (MF) - Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Ion Crâciunescu, a refuzat un blat de tort și cașcavalul oferite în glumă de antrenorul ziariștilor, după meciul dintre selecționatele arbitrilor și jurnaliștilor, sub pretextul că arbitrii nu primesc mijloace necuvenite. Selecționata arbitrilor a învins naționala jurnaliștilor, cu scorul de 6-5 (4-0), marți seară, la sala „Ioan Kunst Ghermănes- cu”, într-un meci din deschiderea Turneului Național de Fotbal pe Teren Redus. Au înscris: Cristian Balaj, Florin Stoianov (2), Ion Crâciunescu,

LeVar Seals

American la CarbochimCluj Napoca (MF) ■ Jucătorul american LeVar Seals va da probe de joc la echipa de baschet masculin Poli Mobitelco Carbochim, el urmând să ajungă în România în următoarele zile. „Nu stăm foarte bine cu banii, dar avem nevoie neapărat de un jucător de valoare pe postul de fundaș ofensiv. Sperăm să a- jungem la o înțelegere cu Seals și, mai ales să găsimbanii necesari pentru a-i suporta contractul”, a deqjar managerul Mircea Cristes- cu. Seals ăr£ 2$,de ani șl a jucat în NCAA, pentru DePaul University, din Chicago. „Din câte am înțeles este un bun apărător și de asta avem mare nevoie”, a mai spus Mircea Cristescu.Dacă va rămâne la Cluj, LeVar va fi primul jucător american din istoria clubului studențesc, care l-a mai avut în vedere pe Antwine Williams, dar a renunțat din cauza pretențiilor financiare mari ale baschetbalistului. Dacă Seals vă rămâne la echipă, va trebui legitimat până pe 15 septembrie, când expiră termenul limită rezervat jucătorilor străini, cu drept de joc în campionatul intern, dar și în cupele europene.
■*

O zi de teste cu JordanSilverstone (MF) - Echipa de Formula 1 BAR-Honda i-a permis pilotului de încercări, britanicul Anthony Davidson, să efectueze o zi de teste la Silverstone, la volanul unui monopost Jordan. „Anthony a făcut o treabă extraordinară pentru noi timp de cinci ani, iar contribuția sa la dezvoltarea echipei noastre este imensă. Nu am încheiat încă procesul prin care ne vom alege piloții pentru sezonul 2006. Totuși, nu suntem în măsură să confirmăm dacă îl vom putea ajuta pe Anthony să-și atingă visul, de a concura anul viitor. îi vom permite să participe la aceste teste, săptămâna viitoare, și sperăm că totul va merge bine”, a declarat directorul sportiv de la BAR-Honda, Gil de Ferran. La rândul său, directorul e- chipei Jordan, Colin Kolles, a precizat că Davidson a demonstrat că e un pilot rapid, talentat și care merită să concureze în FI.

Obiectiv la Cluj’4Cluj Napoca (MF) ■ Conducerea echipei de handbal feminin „U” Jolidon Cluj a stabilit ca obiectiv pentru viitorul sezon, care debutează sâmbătă, clasarea pe locurile 5-8 în Liga națională. „Nu am făcut alte transferuri, în afara celor trei jucătoare de la Rapid, Cristina Cu- cuianu, Geanina Toncean și Magda Paraschiv. Mai aveam nevoie de un inter puternic, caz în care o- biectivul ar fi putut fi mai îndrăzneț”, a declarat antrenorul Gheorghe Covaciu. Tehnicianul formației clujene a preluat echipa în această vară.
Visul lui Contra la Getafe
■ Fotbalistul timișorean 
vrea ca echipa »a să se 
dasaze în primele opt 
formații din Spania.Madrid (MF) - Fundașul Cos- min Contra a declarat că i-ar plăcea ca echipa Getafe să se claseze între primele opt formații în campionatul Spaniei și să lupte pentru obținerea unui loc care să-i asigure prezența în Cupa UEFA, în sezonul viitor.„Am înțeles că obiectivul echipei este să se salveze de Ia retrogradare și să-și consolideze poziția în Primera Division. Vom lupta pentru a câștiga punctele necesare cât mai repede, iar apoi vom profita de fibcare șansă. Ne-ar plăcea să fim între primele opt echipe și să luptăm pen

Eduard Constantinescu, Marius Bocăneală, respectiv Cătălin Cârnu (2), Dragoș Mă- rășoiu (2), Radu Maxim. La naționala ziariștilor, antrenată de Romeo Chiriac, au evoluat: Ionel Drăgușin - Cristi Vlad, Cătălin Oprișan, Dragoș Mărășoiu, Mihai Igiroșanu, Radu Maxim, Cătălin Cârnu, Marius Gherghe, Lică Molan, Petre Dumitru, Mihnea Totan, Lucian Moga și Mihai Păun.
Arbitru femeiePentru arbitri, care au fost pregătiți de secretarul general al CCA, Florin Verigeanu, au jucat: Marian Salomir - Cristian Balaj, Sorin Corpo- dean, Marius Martiș, Eduard Constantinescu, Marius Bocăneală, Florin Stoianov, Ionel Popa și Ion Crâciunescu. Meciul a fost arbitrat de Teodo

Lista arbitrilor FI FA 2006
■ La „centrali", Ionică 
Serea, retrogradat în 
Divizia C, a fost înlocuit 
cu Sebastian Colțescu.București (MF) - Comisia Centrală a Arbitrilor a stabilit lista cu arbitrii FIFA pentru anul 2006, CCA operând câte o modificare în rândul' arbitrilor centrali și în cel al asistenților față de 2005. Singura modificare în rândul arbitrilor de centru îl privește pe Ionică Serea care a fost înlocuit cu Sebastian Colțescu. Membrii Biroului CCA au decis, în luna aprilie, retrogradarea arbitrului Serea pe termen nelimitat în Divizia C, scoaterea acestuia de pe lista 
tru Cupa UEFA. Dar toate aceste lucruri trebuie făcute cu umilință și știind că primul obiectiv este menținerea în prima ligă, acest lucru nu se poate uita”, a spus Contra. 
PregătiriCosmin Contra consideră că antrenamentele fizice efectuate de antrenorul Bernd Schuster sunt foarte importante pentru echipă. „Adevărul este că am pierdut multe lucruri, așa că nu pot avea o părere foarte clară. Eu am venit târziu la club, iar apoi am fost convocat la națională. Fizicul este foarte important, mai ales pentru o echipă mică, așa cum este Getafe. Trebuie să fie pregătiți pentru a alerga mult și pentru a pune presiune asupra adversarului. Nu putem greși din cauza lip

ra Albon și Sebastian Colțes- cu. După meci, președintele CCA, Ion Crâciunescu, a declarat că a fost nemulțumit de prestația din repriza a doua a portarului Marian Salomir. „în prima parte a fost panteră, în a doua - mortăciune. Trebuia să-l schimb la pauză”’, a glumit Crâciunescu, care a adăugat că i-a motivat pe arbitri cu o sticlă de whisky, „în afară de erorile comise de Teodora Albon și Sebastian Colțescu, care au greșit im- pardonabil câte o dată, pot să mă declar mulțumit. Albon trebuia să-mi dea cartonaș galben. O să-i reținem pe cei doi în București, să se învețe minte. Va fi mai greu cu Albon, trebuie să cerem aprobare de la soț”, a spus președintele CCA. După ce Cristian Balaj a afirmat că pentru a-

FIFA, începând din luna septembrie, și reținerea de la delegări la partidele internaționale până la sfârșitul anului, după ce la meciul din Cupa României, Dinamo - FC Național, scor 4-0, Serea a dictat două penaltiuri în favoarea echipei „alb-roșii” și a eliminat doi jucători ai echipei „bancare”, Jonathan McKain și Cătălin Liță.
Lajos, pe listăLista completă a centralilor FIFA este următoarea: Alexandru Tudor, Cristian Balaj, Marian Salomir, Augustus Constantin, Sorin Corpodean, Alexandru Deaconu, Sebastian Colțescu, Lucian Dan, Robert Dumitru și Tiberiu La
sei pregătirii fizice și nu putem pierde puncte din această cauză, așa că înțeleg dorința • antrenorului de a lucra mult asupra acestui aspect”, a comentat Contra. Contra a afirmat că așteaptă cu nerăbdare să joace primul meci pe stadionul Coliseum, trade se desfășoară partidele de pe teren propriu ale echipei Getafe.„Am mai fost pe acest stadion la invitația lui Gică Cra- ioveanu și mi-a plăcut foarte mult atmosfera din tribune. Aștept cu nerăbdare să joc pe' Coliseum într-un meci oficiȘ. Sper să se întâmple chiar duminică, în fața formației Athletic. Publicul va fi foarte important în acest sezon; așa cum a fost și în cel trecut, iar împreună putem avea un început bun de campionat”, a spus Contra.

lon Crâciunescucest meci selecția la echipa arbitrilor s-a făcut „pe pile”, Crâciunescu a replicat: „Dacă a făcut și el parte din echipă, înseamnă că n-a fost așa”.

jos. în rândul asistenților, locul lui Ispas Cojocaru a fost luat de Mikloș Nagy. Asistentul Ispas Cojocaru, care a op~ ciat, de asemenea, la partid- Dinamo - FC Național, din semifinalele Cupei României, a fost reținut de la delegări internaționale timp de un an și retrogradat pe termen nelimitat la Divizia C, după ce i-a semnalizat lui Serea faultul în urma căruia McKain a fost e- liminat, precum și un penal- ti în favoarea lui Dinamo. Lista completă a arbitrilor asistenți îi cuprinde pe Cristian Nica, Nicolae Marodin, Adrian Vidan, Marcel Savaniu, Aurel Onița, Zoltan Szekely, Octavian Șovre, Ionel Popa, Dragoș Iliescu și Mikloș Nagy.

Cosmin Contra
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Felicitări (67)

• astăzi * septembrie, câwj împlinești 15 ani
șori, scumpul meu fiu Gie Dacian Tltus, tăticul 
tău Titi și frățiorul tău Darius Jțt dorim mult 
noroc, sănătate și succes în noul an de școală. 
„Lamulțiani".Vând ap. 2 camere (03)
• Bârna ktare, ocupabil imediat, preț nego
ciabil. Tel. 23175Ă

• central Hațeg, T.VIadimirescu, etaj Z balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel ©14899225
• decomandata 0 mp, balcon închis, 
■Worizări, boxă uscătorie, interfon, str. Trtu 
. ^rescu, Deva Tel. 0741/210056.
• decemanom uecebai, etaj 5, partner. 2 
balcoane, vedere spre Ulpia 56 mp, complet 
contorizft, preț 13 mid. lei, negociabili Tel. 
0726/710903.
• deconandațe, Deva, Bdul Decebal, bl. 22, sc. 
C, ap. 49, gresie, faianță lavabil, ușă metalică 
vedere spre parc, preț 120.000 ron. Tel. 
0723/992790
• decomandate) parchet stejar, centrală 
termică, balcon mare la sufragerieși bucătărie, 
lavabil, ocupabil Imediat; zonaBălcescu Deva, 
870 milioane lei. Tel: 0745/159573.
• decomandata) zonă uitrcentrală contorizări, 
57 mp, balcon închis, vedere spre Ulpia 
ne/mobilat, preț 1,150 mid. lei Tel. 0726/710903.

• foarte urgent, etaj 1, Al. Moților, bloc cără
midă parchet, gresie, faianță contorizări apă 
gaz, 34 mp, instalării sanitare noi, preț 600 
milioane lei. Tel. 227698 după ora 16 șl 
0742/564654.
• Hunedoara, dnmendaie. îmbunătățiri, zona 
OM, etaj 2 din 2, pod, beci, preț 850 milioane lei, 
negociabil Tel. 0744/158388
• semldecomandate, Deva, Gojdu etaj. 1, 
parchet, contorizări, preț 620 milioane lei. Tel. 
0726/710903.
• idbacenlnl Hațeg, parter, posrrimăți d< tun 
dere, pentru firme, preț negociabil (lângă 
farmaciaNora). Tel. 770735,770367,0722/87614L
• idliMMtaal, decenntadnta, 50 mp, etaj 4, 
contorizări, gigacalorimetru parchet, gresie, 
faianță balcon închis, modificări, izolat, preț 1 
mid. lei, negociabil. Tel. 218654.
• urgent 4t mp, decomandate, Gojdu, Al. 
Viitorului, parter, contorizări, parchet, interfon, 
ideal privatizare, 700 milioane lei. Tel 229034, 
0724/355165.
• urgent) confort 1, baie, bucătărie, preț 1400 
mid. iei. Tel. 0254/283274,0254/223336.
• urgent, Gojdu parter, contorizări, parchet, 

terfon, bun privatizare, preț 700 milioane lei.
fel. 229036,0724/355166.
• irgmtzM Gojdu, etaj 1, contorizări, balcon, 
preț 90X00 rea TeL 0740/013971.
• zona BăJcescn, decomandate, 56 mp, etaj 
intermediar, bloc de cărămidă preț 105X00 ron. 
Tel. 221712,0724/305661.
• Dada, că Intermediar, contorizări, ușă 
metalică parchet gresie, faianță modeme, bloc 
decent, ocupabil imediațjpreț 640 mii, neg, tel. 
0721/815781, (Prima-lnvest)
• regent, Derabtadț et intermediar, bloc de 4 
etaje, 60 mp, preț 995 miL, neg, teL0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• L Manta; dec, et 2, balcon închis, 54 mp, 
parchet amenajat contorizări, preț 1,1 rrjIcL, 
neg^teLOT42/D194I&<Prtmâ-tffve^. '
• zonă tană Gojdu, contorizări, gresie, faianță 
lavabil întrețimrt, preț 860 miL, tel. ©4Q/126029.

' (Prima-lnvest)
' • dec, cmum contorizări, oaico incnis, 

ocupabil imediat, 55 mp, preț 130X00 RON, neg. 
tel. ©40/210780. (Prima-lnvest)
• dec, et 3,60 mp, 2 balcoane, contorizări, zonă 
centrală preț 1,1 mid, neg, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zona BrL 1 Decembrie, sdec, et 3, contorizat 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat preț 980 
mii, tel. 0745/640725 (Mimason)

. • zona Kogăâdccamt et % circuit parchet 
tejar, balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 

apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii tel 0745/640725 
(Mimason)
• urgent UBaotad, dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, neg, tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)
• zona Worița, parter cu balcon construit bed, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mii, negociabil telefoane 206003, 230324 
(Mimason)
• Zona Bntaescu, etal 2, decomandat bucătărie 
modificată parchet nou gresie, faianță 
apometre, gaz contorizat repartitoare, zonă 
liniștită ocupabil imediat preț 68.000 RON, tel 
0723/251498,232808,0788/165702 (fiesta Nora) 
•Zona Dada etaj 2, bloc dă cărămidă faianță 
parchet zonă Hnștită,contorizări, preț 73X00 
RON, tel. 232809, 07^3/251498, 0788/165702 
(fiesta Nora) 7
• zonă idbarantrală vedbre la bulevard, etaj 2, 
decomandate, 2 balcoane, parchet contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 078^165703,232806 0745/

.... .302200. (Fiesta Nora)

• zona Scărișoara, etaj 3, cu centrală termică 
balcon închis, mobilat preț 76X00 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788165703. (fiesta Nora)

• • zona Dada, etaj 1, circuit balcon închis, ușă 
metalică parchet gresie, faianță apometre, gaz 
2 focuri, preț 79X00 RON, teL 0745-302200,232808, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
•zona AL Armatei superamenajat complet mo
bilat șl utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 miL lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par- 
cnet gresie, laianță apartament toane njr 
585 miL, neg. TelL 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•nonă cantata, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208, 0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazia, zona piață decomandate, etaj 1 par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28X00 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•nmiâcro 15, etaj intermediar, parcnet oaie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona 14 Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mă 
iei neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrata, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg.Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
•zonăcontrată dec, et 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ron, tel. 224296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
• zona Șnninira, semiaec, contorizări, repar
titoare, Instalații sanitare noi, uși geamuri noi. 
gresie, faianță parchet baie cu cabină de dus. 
preț 82X00 roa tel. 224295 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
•oonirtaconiandata, zona Minerului, et 3,75.000 
ron, tel. 224296, 0745-367X93. (Garant 
Consulting)
•zonaconnta,semidec,conto rări, bucătărie 
Cu cămară baie, camere parchetate, balcon, 
preț 80X00 roatei 224296,0788-361.782 (Garant 
Consulting)
•doc, cu balcon, et 2 zona pieței, preț 110X00 
ron, tel. 224296, 0745-367X93. (Garant 
Consulting)
• dac, balcon, et 2 zona luliu Maniu, preț 
108.000 roa tel. 224296,0745-367X93. (Garant 
Consulting)
•doc, tafam, superamenajat zona loan Corvia 
preț 99X00 ron,tel. 224296,0745367X91 (Garant 
Consulting)
• at 1, dec, st 62 mp, centrală termică proprie, 
vedere în 2 părți, beci, jaluzele exterioare, 
modificări interioare, gresie, faianță Liliacului. 
Preț 135X00 ron. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• drorit *156 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, contorizări, ap. modest Minerului. Preț 
760 mil. neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722 (Casa Betania)
• decomandata, Mratață mare, centrală 
termica propne, oaranet Daicoa bea. Decenal. 
Preț 125.000 rt/T TeL 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• dacumandata, cantratt termică proprie, 
gresie, faianță modernă parchet Liliacului. Preț 
105.000 roa neg. Tel. 223400, ©42/005228, 
0724 ’16SSa (Casa Betatea)
• dec, Mbtdetarărr/dăbalcon mare!bucătărie

fie , contorizări, scarăcuinterfoa vedere 
spre oraș. Minerului.  Preț74X00 roa neg. Telefon 
223400,0720/387896. (Casa Betania) 

•zm L Maniu, et 1 bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 12 
miliarde lei, neg., telefon ©45/253662 (Evrika) 
•zaua Zamflrascu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel 0723/660160,2115©. (Evrika)
• decomandata, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 2115©, 0745/253662 
(Evrika)
• zona takd. Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660166 (Evrika)
•Ocaziei Zana AL Straiului, dea, et intermediar, 
superamenajat centială termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianța, posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 2115©. 
(Evrika)
• îngâni, zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcoa et 2, ocupabil imediat preț 150X00 RON, 
neg. tel. 0745/253662,2115©. (Evrika)

• zona Udo, dea, et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Ua Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid, neg, teL 0725/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd, Decebal, et 2 2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734 (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tei. ©46/881619. (Eurobusi
ness)

• zona Mfcra, semidec. modificat faianță 
gresie, cenuaiâ termică roiere exterioare, bine 
întreținut hidrolzolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1X50 mid, tel 235208; 0724- 
620358 (Rocan 300»
• zona Mi, Hunedoara, et 3, preț 350 miL, neg, 
tel 0721/839624 (Partener Hunedoara)
•Deva,zona Gării, Str22 Decembrie, et 6, deco
mandat preț L100X00. rol, neg, tel 0746/225.726; 
0254/213X50 (Casa Majestic)
• doc, str. Eminescu, et 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
•zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec, pivniță, bat 
con închis, gresie, faianță parchet contorizări, 
47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)
• zona Emtoascu dea, ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 
•dea sta. Bejaa cu îmbunătățiri, preț650 mii lei, 
neg., tel. 0729/0021oa (Megalopolis)
• M. Emknscu, sdec, 2 holuri, bucătărie mărită 
vedere în 2 părți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii, tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)

• largană Bnbmșcu, 110 mp, 2 băl 2 balcoana 
contorizări, gresia taiană preț 135 mia, neg, 
tel. ©42/019418 (Prima-lnvest)
• doc, hol central, balcon închis cu termopaa 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat preț 
103X00 RON, tel. ©40/210780. (Prima-lnvest)
• zona Bucagl Hunedoara et 2, cu mici 
îmbunătățiri preț 750 mil, neg, tel. 0727/191701 
(Partener Hunedoara)
• dac, vedere în 2 părți, 2 băi, balcon mare, 
contorizări, apartament modest M. Viteazul. 
Preț 37.000 euro neg. TeL 223400,0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Zamfirescu, dec, parter, centrală gresia 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 13 mid, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• Dea AL Viitorului, centrală termică parchet 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• Deva, str. Aleea Romanilor, zona Dada et 4, 
amenajat preț 820X05000 rol, neg, tel 
0746/225.726; 0254/ 211050 (Casa Majestic)
• Deva, zona Gojdu, str. Aleea Păcii et 2, 
amenajat 70 mp, preț 1500X00X00 roi, nea tel 
0746/225.726; 0254/ 213X50 (Casa Majestic)Cumpăr ap. 3 camere (06)
• urgant, epețtaa decomandate, în zona 
Dorobanți, cu un sistem bun de plată tel. 
0745/302205 (fiesta Nora)Cumpăr ap. 2 camere (04) Vând ap. 4 camere (07)

• zone îtaria 2 camere, o ”»na oaia parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii telefoane 235208; 0724620355 (Rocan 3000)
• la 22 km de Deva 3 camere, hol, pod, beci 
încălzire pe lemne, anexa fântână curte -1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
mmim • 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva tele
foane 235208; 0724620358. (Rocan 3000) 
•zona 22 Decembrie. 2 camera bucătărie, baie, 
gresia faianță ct, posibilitate mansantare, preț 
180X00 roa teL 224295 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• Sknaria 3 cam, bucătărie, baie, superame- 
najată centrală termică teren 600 mp, preț 
1.600.000.000 rol, neg, tel 074G/225.726; 0254/

< 213X50 (Casa Majestic)
• in zonă centrală 2 camere, bucătăria baia 
gaz, apă canalizare, curta grădină 500 mp, preț 
©.000 euro, tel. 206001230324 (Mimason)
• zona Căluiăranl 3 camere, bucătăria baia 
parche .nat, gresie, faianță beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp, preț 130X00 euro, neg, tei. 
0740/173103,206003 (Mimason)
• zona Miraca construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, baia bucătăria termopane, ct, 
beci,curte,365 mp, preț 15 mid,neg, tel. 206001 
230324 (Mimason)
• zona vtau Noi, 3 camere, bucătăria baia 
parchet laminat, gresia faiang, beci, curta 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75X00 euro neg, 
tel 0745/640725 (Mimason)

• 2 «amara, hol, anexa curte și grădină pomi 
fructiferi, 2500 mp, Zdrapți (lângă Brad). Tel; 
©45/521368,232041616313.
• 2 camaro șl anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. TeL ©21/294849,261162.
• ta wautata Timișoarei 35 km de Deva 30 km 
de Făget, curta cabană în curta anexa curent 
380, grădini 50 ari, acte separate pentru loc <fe 
casă preț 900 milioane lei Tel. 0723/885562.
• tari sau schimb casă Vețel, 3 camere, 
bucătăria hol cămară anexa gradină pomi 750 
mp cu garsonieră plus diferență. Tel; 
0726/113077.
■ta («hoit, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baia bucătăria amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7X00 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei negociabil, telefoane 
2115©, 0745/253662. (Evrika)
• Sat Hăria 2 cam, st 5500 mp, preț850X00X00 
rol neg, tel 0746/225.726; 0254/ 213X50 (Casa 
Majestic)
• Sil loz, 4 cam, mansardă garai sobă 
teracotă amenajată baia drum asfaltat, st 2800 
mp, preț 1.000500X00 rol, neg, tel ©46/225726; 
0254/213X50(Casa Majestic)Vâna garsoniere (19)

• apartamsnt garaontart sau casă (2 camere, 
bucătărie, anexe, curte și grădină apă curent 
electric) zona Brad sau Certej. Tel. 0720/437889. 
•zonă butăîn Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0746/253662,2115©. (Evrika)
• wgent ta Deva, zonă bună plata imediat tel. 
215212 (Prima-lnvest)
•uganLta zonă liniștită decomandat etlsau 2, 
în zona Progresu, Gojdu Mărăști Cu plata 
imediată telX723/251498,232808 (fiesta Nora)Vând ap. 3 camere (05)
• decomandata 2 băi, 2 balcoane, 80 mp, fără 
îmbunătățiri, str. N. Titulescu 20, sa C, etaj 1, 
Hațeg. TeL 0722/5994©.
• Deva, Gojda etaj 2 urgent balcon, contorizări, 
amenajări, preț 110X00 ron, negociabil. Tel. 
07404)13971
• sonddeeomandate; bucătărie, baie, balcoa 
gresie, faianță apometre, contor gaz, Micro 15, 
preț 22000 euro, negociabil. Tel. 0724/090565
• irgont Deva, zona Astoria etaj intermediar, 
balcon, contorizări, preț 110.000 ron. TeL 
©40/013971.
• urgent semidscomandata, Titu Maiorescu 
Deva etaj 2 repartitoare, apometre, gaz contor
izat parchet 1 mid. lei, negociabil. Tel. 221712 
0724/305661.
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopaa 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 2115©, 0723/660160 (Evrika)
• zona bdiĂ N. Bălcescu et 3, cărămidă 
ntidJ^re^'telefoaiel2115©, 0745/25366Z 

(Evrika)
•zona Dorobanți et 2 centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
145 mid. lei, neg. 0?23/6601652115©.(țvrika) 
■1 riMT ML "L2 taărarrwtă, oecbmandate, 
lei, negoctateTtteefoane 2H5©JD^253662 

(Evrika)
• zona SL Enescu decomandate, et 198 mp, 2 
balcoane, hol mare central sau schimb cu 2 
camere, Gojda et 1-2+diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662 (Evrika) 
•zona Prograad, dea, ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baia bloc 
•ie cărămidă et 2, preț 1550 mid. Tel. 235208; 
©21-985255 (Rocan 3000)
■ zona G. maca dioc de cărămida 2 balcoane 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985255 (Rocan 3000)
■ zona Dacabaț decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808,0745-302200. (Fiesta Nora) __
• zona Dorobanți, etaj IrdecomandaieT2 
balcoane mari, 2 bal vedere în 2 părți, spațios, 
centrală termică preț 160X00 RON, tel. 
0723/251498.232808,0788/165702. (fiesta Nora)
• zona AL Armatei etaj 3> balcoa apometre, gaz 
2 focuri, fără modificări, preț 89X00 RON, tele
foane 0745/302200,232809,0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zonă centrata, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfoa preț45000 euro, tel 
224295 0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dea, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• centrai, eL 2, parchet 2 balcoane, centrală 
termică termepane, preț 135 mil, tel. 
©26/710901 (Prima-lnvest).

• Deva UacutaL etaj 1, preț 45.000 euro, fără 
intermediari. Tel. 0727/011504 223981
• Deva zone pieței ocupabil Imediat Tel. 
233473,0723/712388.
• Deva zona Poliția județeană amenajat 
complet decomandate, centrală termică 2 bai, 
un balcon închis, preț avantajos, urgent Tel. 
0720/437889.
•zone LtaacuU, dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopaa totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
preț52000 euro, tel. 236208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zor tajea dec, centrală termică paronet in 
camere, 2 băi, contorizări, balcoa et 1 preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 3000)
• zonă centrata, semidec, contorizări, ct 
faianță parchet garaj sub btoa preț 186000 roa 
tel. 224295 0788-361.782. (Garant Consulting)
• went ihMoimndote, zonă centrală bloc 
cărămidă et 3/4 2 băi, contorizări, preț 136 
mid, tel 0726/710901 (Prima-lnvest)
• decomandata, centrata termică gresie, 
faianță marmură 2 balcoane, et Intermediar, 
zona M5, Hunedoara, preț 950 mii, neg, tel. 
0777/191701 (Partener Hunedoara)
• zonă idtracantratt, et 2, decomandata 2 
balcoana vedere în 2 părți, ușă metalică 
contorizări, parchet preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (fiesta Nora)
• zona Ion Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat ușă metal 
tennopaa parchet gresia faianță bai 1/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220X00 RON, tel. 
0723-251498,232808,0788-165701 (fiesta Nora)
• dec, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut Liliacului TeL 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• dec, gratae + faianță în baia bucătărie, 2 
balcoane, închise, 2 bai, totul noa proiect pt 
centrată termicăpreț euro, neg, tel 
221001 0723/829060. (Casa Blanca)
•2 b*L 2 balcoane închisa 2 boxa contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1400 mid, neg, teL 221001 ©42/375994 (Casa 
Blanca)

Cumpăr case vile (14)
• wmuL Dwa sau Simeria cu grădină plata 
imediat teL 21521 ;t (Prima-lnvest)Vând case de vacanță (15)
• cabană cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costești, nr. 25 A, zonă deosebită liniștita, 
grădină pomi. TeL 0723/288281
• construcție 2002, stațiunea montană Straja 7 
camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept varianta Tel. 0723/320995
• Devasta. Căprioara, st350 mp, preț 6X00 euro, 
neg, tel. 0746/225.726:0254/213X50 (Casa 
Majestic).Vând case la țara (17)
• 2 camarv, hol, cămară anexa fântână apă 
curentă curta grădină Dobra, zonă foarte bună 
preț 800 milioane lei, negociabil. TeL 
0721/744514
• Acamm pivniță coridor, curte, grădină 1500 
mp, cu pomi fructiferi, în Dobra, str. Gării, 5 preț 
900 milioane lei. Tel. 212405 283132.
• casă modanttîn Bârsău, 2 camere, bucătăria 
tâmaț, magazia teren, curta 1700 mp, fs 20 m, 
curent electric, fântână 350 milioane lei. Tel. 
2290340724/355165
• Gvasada P+L 5 camere, bucătărie, faianță 
gresie, baia fosă septică sobe teracotă curte, 
grădină st 1 ha preț 80X00 euro. Tel. 221712, 
0724/305661.

• 2 canavra etaj 1, Dacia bl. 4 multiple 
îmbunătățiri, preț negociabil, la vedere. Tel. 
228109, după ora 15
• itacumaMtata Dada stare impecabilă 
ocupatata imed iat izotatie nouă contorizări, 460 
milioane lei TeL ©43/789559,231284
• «tai tatanmdtat, balcon, 27 mp, contorizări 
apă gaz, Deva zona Mârăști, preț 58X00 ron, 
negociatei. TeL 0746/888619.
• Huntatoara, zona Teatru, Bdul Corvin, bl. 3 bis, 
etaj 3, încălzire proprie, preț negociabil. TeL 
©44/974775
• kistațtanM Geoagiu Băi, lângă Hotel Sanda 
modificată baia bucătărie cu gresia faianță 
gaz bucătărie, termopan, parchet, convector pe 
gaz pentru încălzire, boiler apă caldă cablu tv, 
mot iietă sau nemobilată Tel. 0722/281895 sau 
219232.
• lagvnt, luiu Mania etaj intermediar, gaz 
contorizat, neamenajată preț 600 milioane lei, 
negociabil TeL 0726/826624
• «gata, zm Micro 15, aecomandaiă oaicon, 
amenajări moderna etaj intermediar, preț 45000 
roa negociabil. TeL ©40/01397L

•zm Piuând, dec. et 2. balcoa bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel 0723/66016% 
2115©. (Evrika)
• zona Dada 2 garsoniere, frumos amenajata 
©C1^0^2^’!l(Mfa)Pre^ negociabil teL

• zm Duc«baL dec., apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, parchet de stejar, termopaa 
balcon încttis, baie mare, recent renovată 
ocupabilă imediat; preț 72X00 RON, teL 
0723/251498,232808,0788/165702. (Fiesta Nora)
• ZM LJfc, dea balcon, modificări șl 
amenajări, gresie, faianță rigips,contorizată se 
poate da și mobilată preț 68X00 ROK 
telX745/302200, 232808, OWW03 (Fiesta 
Nora)

Vând case, vile (13)
• casă HuNdoMa P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării centrală termică, grădină preț 23 mid 
lei (220.000 ron). TeL 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728.
• Devaîcorpuri, garaj, anexe, centrală termică 
canalizare, st 750 mp. TeL 0722/347512,228448, 
224541
• Deva uttracentral 2 camere mari, baie, 
bucătăria curte, beci, 500 mp, fs 30 m, ideal 
pentru sediu firmă preț 90X00 euro, negociabil. 
Tei. ©45/159571
• Deva Vie Noi, 3 camere, garaj, baia încălzire 
centrală bucătăria anexe, garaj, grădină Tel. 
219751
• zonă ultracentrală st 500 mp, 4 camere, garaj, 
2 bucătării canalizare, apă curentă gaz, curte și 
grădină preț 100.000 euro, negociabil. Tel. 
0740/013971.
•sta. Horaa 3 camere, bucătăria baia st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere+diferență preț 12 
mid. lei, neg, tel. 2115©, 0745/253662. (Evrika)
• casts camere, bucătăria baia gaz metaa apă 
curentă canalizare, curte+grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită Deva Preț 400X00 lei neg. TeL 
223400,0724/169301W40/914685 (Casa Betania)
• casă p+14 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, 
curte + grădină st 1.200 mp, centrală termică 
proprie, Deva Preț 120.000 euro, neg. TeL 223400, 
0742/005228,0720/387895 (Casă Betania)
• ta Deva 4 camere, bucătăria baia 700 mp 
terea apă gaz, canalizare, preț85X00 euro, neg, 
telefoane 0722/564004 (Prima-lnvest)

Anunțurile de mică publicitate pentru Cuvântul Liber pot fi depuse în cutiile speciale instalate în următoarele puncte din Deva:1. Comtim;2. Stația de autobuz Orizont- Micro 15;3. Galeriile de Artă Forma;4. Alimentara Dacia;5. Intersecția Zamfirescu - B-dul Decebal.Anunțurile de mică publicitate sunt gratuite pentru persoanele fizice.
CWlfflL

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operare Macintosh: QuarkXPress, Adobe Photoshop i• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru va trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

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

fbtORfVi «KM

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Flore 0721 - 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

andras.bajusz%25c2%25a9informmedia.ro
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232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 1, dec, apometre, gaz contor- 
izat repartitoare, parchet, preț 48.000 RON, tel. 
0745-302200,232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Mărășttal Nou, zonă liniștită, etaj 2, 
decomandată, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, etaj 1, dec., fără modificări șl 
amenajări, contorizări, ocupabilă Imediat, preț 
68000 RON, tel. 0745/302200,232808,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Morița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită, ușă lemn capitonată, 
foarte bine întreținută, preț 78800 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Dada, fără gaz, dea, baie, parchet în 
cameră, preț 45000 ran, tel. 224.296,0788-361.782. 
(Garant Consulting)
•confort 1, dec, suprafață de peste 35 mp, b-dul 
Decebal, preț negociabil, tel. 0741-154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• semidea, bucătărie, balcon, etaj intermediar, 
zona Kogălniceanu. preț 64.000 ton, tel. 0741- 
154.401,227542, seara. (Garant Consulting) 
•zona Twnfhtini. dec, etai 1, ocuoabilă Ime
diat, 650 milJei. 235208,0721/985256. (Rodau 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dea, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăști, dea, mobilată balcon închis, et
1,700 mii. leii 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
•zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• garsonieră cu balcon, corrtorizări, baie mare, 
Al. Crișului. Preț 43.000 ran. Tel. 223400, 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betania)
•et Informadar, contorizări, bine întreținută Al. 
Romanilor. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• at ă dea, balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camera, semidea, parchet baie cu gresie 
tfaianță bloc de cărămidă totul contorlzat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dea, modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mil„ tel. 
235208' 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, fa
ianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mil„ tel. 235208; 
0721-744514, (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidea, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• Deva, Mkro 15, str.M.Eminescu, parter, 27 mp, 
preț 430.000.000 rol neg, tel 0746/225.726; 0254/ 
213.050 (Casa Majestic)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• str. M. Eminescu, et. 3, baie, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis).
• contorizări, dublă parchet gresie, faianță et 
3, Dacia, preț 55.000 Ron, neg., tei. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)Cumpăr garsoniere (20)
• in Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• regent to Deva, tel. 0741-154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
•dec, contorizări, et intermediar, exclus Micro, 
Dacia tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)Vând terenuri (21)
• 1000 mp teren zona Deva bun pentru 
construcție cabană casă facilități gaz, curent 
Tel. 0726/158688.
• 1779 mp teren între Deva - Sântohalm. Tel. 
210869,
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă «tiu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
■ extrartan,5700 mp, în Bârsău, fs 15 m, peisaj 
deosebit un capăt la pădure, preț 15.000 euro. 
Tel. 229034 0724/355166.
• intravBan Băda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.

SC ALIMENTARA 
SA DEVA 
angajeaza:
- 1 persoana muncilor 
necalificat (femeie de 
serviciu)

1 persoana • vânzător.
Informațiile tel. 216.406.

• • gridnă cu pomi, Intravilan, 2800 mp, în Poieni 
Beriu, zonă turistică curent la poartă apă 
curgătoare în capătul grădinii, acces auto, preț 9 
euro mp, negociabil. Tel. 0727/497978
• IntravBan Deva, Prelungirea Vulcan, 1000 mp 
și 4000 mp, fs 22 m, curent electric, la asfalt 5 
euro mp, negociabil; zona Șolmuș 1300 mp, cu 
fundație vilă șl proiect 220 milioane lei, nego
ciabil. Tel 0720/437889,0740/850728
• Intrarta Jmaria, str. Cuza Vodă 1400 mp, fs 
12 m, acces la toate utilitățile, preț 10 euro mp. 
Tei. 0745/343093.
• IntravBan, Deva 3300 mp. Tel. 0722/441425.

• IntravBan, to Banpotoc, 8000 mp, preț 25 euro 
mp. Tel. 0744/498756.
• Intravllan, loc de casă în Tâmpa 1 km de 
moara Simeria 1700 mp, fs 17 m, curent gaz, 
apă canal, preț negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0721/818917.
• IntravBan, țobnuș, pe șoseaua Brad, 600 mp, fs 
19 m, gaz, curent 5 euro mp, negociabil. Tel. 
0744/510887,0724/659507.
• teren plat intravilan, Sântuhaim, 2000 mp, 40 
x 50 m, curent gaz, zonă de case, preț 13 euro 
mp. Tel. 0745/253413.
• urgent Intravilan, Dorobanți, Deva pentru 
construcție garaje, spațiu comercial, toate 
facilitățile, st 250 mp, preț 13.000 euro. Tel. 
0740/232043.
• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara Tel. 211124
• vând 2900 mp, teren intravilan în Deva Str. 
Alunului (zona agrement), case vacanță Tel. 
227242
• bl Deva și împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662 (Evrika)
• Sbneria zona Pepinieră para st 447 mp, fs 18 
m, facilități, preț 30 euro/mp, neg, tel. 
0745/640725 (Mir son
• zona Crtotur, 1400 mp, preț 8 euro/mp, tel. 
0745/093073. (Partener Hunedoara)
• Ctodș, 979 mp, preț 18 euro/mp, neg., cu ieșire 
la stradă și la lac, tel. 0721/839624. (Partener 
Hunedoara)
• IntravBan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• IntravBan. MM Zăvoi, St 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• man, i ret zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent canalizare, Ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• IntravBan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• IntravBan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, Ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• IntravBan, zonă de vile, 8500 mp, toate 
facilitățile, posibilități de parcelare în locuri de 
casă minim 400-600 mp, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• regent loc de casă în Deva, 600 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, preț 15.000 euro, neg., 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• Intravilan, st 8000 mp, fs 40,75 metri, intrare 
din 2 părți, curent electric și gaz metan pe teren, 
zonă industrială Stntuhalm. Preț 6 euro/mp, neg. 
Tel. 223400, 0740/914688 0724-169303. (Casa 
Betania)
• IntravBan, la DN 7, st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Sântandrei și Sîntuhalm, în 
zonă industrială Preț 18 euro/mp, negociabil. 
Tel. 223400, 0720/387896, 0742/005228 (Casa 
Betania)

DEPOZIT 
FARMACEUTIC 

angajează:
- farmacist cu aviz de liberă 

practică;
- șofer distribuitor. 

Informații la tel. 
0744/556045, 0254/235810.

(29658)

cofetărie - patiserie
Deva, complex Miorița 

telefon 220.223

cozmccu
-Nucă 5.5 tel/buc
• Stafide

ZBSW
• Diverse sortimente

PRĂJITURI AÎOffTATE PEN7W NUNri

SALEURI

• Diverse sortimente

• htravftan, to zonă de locuințe, 140parcele a 
500-700 mp flecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism șl de utilități apret s‘ Preț 17-21 
euro/mp. Tel. 223400, .’42/005228 (Casa 
Betania)
• IntravBan, 4 parcele a câte 650 mp, gaz metan, 
curent electric, Zăvoi, în apropiere de Dacia 
Service. Preț 37 euro/mp. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• totravBan ta DN 7, st 3.600 mp, fs 104 metri, 
toate utilitățile, la Ieșirea din Deva spre Simeria. 
Preț 23 euro/mp, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0746/914688 (Casa Betania)

•teren htavfian laDN 7,1L600 mp, front stradal 
56 metri, între Deva și Simeria. Preț 10 euro/mp, 
neg. Tel 223400,0724/169303.0741/120722. (Casa 
Betania)
• totrertui, zi 5000 mp, jaz, apă curent electric, 
Ideal pentru construit casă preț 30 euro/mp, tel 
0746/225.726; 0254/ 213.050 (Casa Majestic)
• Intrav to Băda, 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14.900 euro, telefon 0729/002100. (Mega
lopolis)
• IntravBan, Skneria, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)Cumpăr terenuri (22)
• cumpăr pâdm tel, fag, pe pldor sau buștean, 
diametrul 25 ■ 40 cm, clasa A condiții exploatare, 
județul Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș Severin șl 
vâna teren intravilan, Cinclș, zona Motel, 15W 
mp, 75 euro mp, 0720/437889,
•cumpăr raran in sacaramo pentru agrement. 
Plata pe loa tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent 8 hectare teren intravilan, la șosea, 
Deva sau împrejurimi, plata Imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest).Vând spații comerciale (25)
• zona Mkro 5 Hunedoara, 42 mp, termopane, 
parchet laminat, gaz 2 focuri, scări exterioare, 
Ideal birou, aba magazin, eventual piese auto, 
360 milioane lei. Tel. 0727/374811.
• cer d, i ijat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobuslness)
• vând sau închiriez, Deva, zona Dadă alee 
acces la bloa prețînchlrlereSO euro/lună preț 
vânzare negociabil, tel 0746/225.726; 0254/ 
213.050 (Casa Majestic)Vând alte imobile (27)
• vând hală zonă Industrială acces tir, st 500 mp 
cu proiect demolare și construcție, utilități, preț 
26.000 euro, negociabil. Tel. 0726/826624,
• fermă ta Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobuslness)Imobile chirii (29)
• cnut urgent chirie în Simeria, ofer 50 
euro/îună cumpăr urgent cameră cămin, plata 
In 2 rate. Tel. 0722/601892,0722/582097.
• tochktez apartament 4 camere zona Miorița, 
etaj 2, mobilat, gresie, centrală termică 230 
euro/lună șl garsonieră bduî Decebal, 
amenajată 40 mp, 120 euro/lună numai pe 
termen lung. Tel. 0740/232043,211075.
• ofer pentru închiriat casă 2 camere, intrări 
separate, contorizări, apă gaz, curent trifazla 
Ideal pentru sediu firmă prestări servicii, Deva, 
Str. Cemei, nr. lăpreț 200 euro/lună Tel. 
0723/288282.
• ofor pantru închiriat garsonieră decoman
dată etaj 3, Mărăștiul Nou, mobilată aragaz, 
frigider, tv color, ocupabilă Imediat preț 100 
euro. Tel. 0745/582117.
• ofor pantru închiriere apartament 2 camere 
mobilat șl utilat etaj intermediar, Deva, preț 130 
euro/lună Tel. 072V744514.
• ofer spre închiriere pentru sediu firmă sau 
birouri apartament 2 camere, decomandate, 
zona Decebal, centrală termică termopane, 
gresie, faianță se poate mobila pe termen lung, 
0723/251498
• prtnMC «tort în gazdă condiții foarte bune, 
zonî centrală Bdul Kogălniceanu, Deva Tel. 
215861.

UNIVERSITATEA DE VEST 
“VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD

FACE ÎNSCRIERI LA FACULTATEA DE MEDICINĂ 

PENTRU ABSOLVENȚII LICENȚIAȚI AI 
SPECIALIZĂRII

FIZIOKINETOTERAPIE
ÎN VEDEREA

CONTINUĂRII STUDIILOR
LA SPECIALIZAREA

MEDICINĂ GENERALĂ
Informații la tel. 0257 280373

• oferire închiriere sau vând spațiu comercial, 
110 mp, amenajat centrală termică alarmă 
zonă cu vad, preț 400 euro, negociabil (sau 
50.000 euro, negociabil). Tel. 0721/985256.
• primase două eleve în gazdă Deva zonă 
centrală Informații, zilnic, la telefonul 219662.
• primase to gazdă 2 fete sau un băiat aparta
ment complet contorlzat Tel. 0740/469228
• primesc In gazdă doamnă domnișoară 
singură fără chirie, contribuție doar Jumătate la 
cheltuieli, Sântuhaim, nr. 67 D, Tel. 210219, 
0727/688442.
• primase In gazdă elevtă), Deva Gojdu, bl. E4, 
parter, preț negociabil. Tel. 218650.
• prime* In gazdă o elevă Deva Aurel Vlalcu, 
nr.48 (lângă Liceul pedagogic). Tel. 0254/212865.
• Br 4 căsătoriți căutăm pe termen lung 
locuință până în 50-60 euro/lună oferim șl 
rugăm seriozitate. Tel. 0721/528753, 212242, 
seara
• central, ren i, contorizări, 150 mp, teii 
0726/523833. (Eurobuslness)
• spați comentate pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
Intre 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobuslness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobuslness)
• garsonieră complet mobilată preț 80 euro/ 
lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ap, 2 camere, complet mobilat contorizări, 
preț 100 euro/lună, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dea, com
plet mobilată Dulllu Zamflrescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofor pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg, 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrata, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioară termopan, 
tavane false șt spoturi, centrală termică supera- 
menajat preț 21 euro mp, TVA inclus, teiefon 
0724-620358, (Rocan 3000)
■aut garaontart sau ap. 2 camere, (ne)mobllat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garantară doc, proaspăt renovată modem, 
centrala termica propriei oaie mooema, compier 
mobilată șl utilată cu aragaz, tv color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți. Preț 160 
euro/lună Tel, 223400,0720/387898 0740/9146» 
(Casa Betania)
• ap4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv color nou, Al. Constr. 
Preț 260 euro/lună Tel 223400, 0742/005228. 
(Casa Betania)
• urgenți Se închiriază pentru sediu de firmă 
sau birouri, ap. 2 camere, decomandate, zona 
Decebal, et. 2, vedere la bulevard, centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet 
lamelar nou, recent renovat La cerere se poate 
mobila pentru birouri, tel. 232808 (Fiesta Nora) 

•mm Cerata*parter, Intrare separată posi
bilitate pentru birouri sau depozit 150 
euro/lună tel. 224.296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
• zona Dorobanți, et 1, superamenajat dotat, 
120 euro, tel. 224.296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
• zona M. Viteazul, dea, amenalat mobilat ct

2«J98 0745-367.893. (Garant

• zona Caragtata, a.t 1, mobilat utilat, ct 320 
J/lună + menajeră teL 224.296,0745-367893. 
(Garant Consulting)
• dec, bucătărie mobilată parter, pt locuit sau 
birouri, 1.000 euro/lună tel. 224296,0745-367893. 
(Garant Consulting)
• zona Mu Zamflrescu, dea, mobilat parter, 
400 euro/lună cu cheltuieli Incluse+menajeră 
tel. 224296,0745-367893. (Garant Consulting)
• amenajat id occidental, ct nemobilat zonă 
bună preț 1000 ron, tel. 0741-154401. 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• închiriez garantară, Deva, zona Gării, tel. 
0746/225.726:0254/213.050 (Casa Majestic).

• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer an. 2 camere, oresle. faianță podele lami
nate, apom rtre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer grarantart dea, mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noul tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună te). 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer văâ mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer gananlart mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună * avans pe o lună, teL 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată șl utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună, tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer «rt în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer spate comercial, în Orăștie, 100 mp, preț 
550 euro/lună neg, tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• olar htofrdepozft, în Orăștie, 80 mp, preț 350 
euro/lună neg. teL 718833, 0240/136413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer spate comercial, în Deva, 70 mp, preț 550 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer rfapozlt-platformă în Deva (2 hale Indus
triale + platformă betonată), 2500 mp, preț 1300 
euro/lună neg, tel. 718833, 0740130413. 
(Partener Hunedoara)
• lagont rate comercial, 20 mp, cu acces la 
utilități, Hunedoara, zona gării, preț 90 euro, 
neg., tel. 718833 0740-130413. (Partener Hune
doara)
• ofer aaă 2 camere, zona Banca Românească 

I preț 200 euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)

SC DEVA GOLD SA 
CeitejtideSns,str.PrtndpaU,nr.89, 
ftid. Httr ~ ixm
Reamintește celor interesați că VI
NERI 9 septembrie 2005, ora 10.00, 
va avea loc la sediul societății o no
uă ședință de licitație pentru vân
zarea unor autoturisme ARO TDX. 
Informații la telefoanele: 
0744/346.850 și 648.600. '29X1)

ÎNFCWiMWTA

parte a unei corporații Internationale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
șl servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cAt șl in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara șl Satu Marecaută pentru dezvoltarea echipei în Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

vânzători ambulanți Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? Cerințe:• program de lucru Intre orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.Oferim:• salariu fix ’+ comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modem și sigur;• echipament.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:Redacția ziarului Cuvântul liber,Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275.Persoană de contact: Sorina Sârmai, tel. 0720/400454,E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro
• ofer spate comercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag de orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună tei. 0740173103 (Mimason)
• ofer spojki comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dada, preț 15 
mil/lună tel. 0745/159573,206003 (Mimason)

• ofer Mă cu 2 corpuri de clădire, curte inte
rioară 2500 mp, apă gaz, zona peste linie, preț 
80 mii. neg/lună teL 206003,230324 (Mimason)
• ofer ipoțta comercial amenajat modem, st 100 
mp, 4 încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță 
termopane, zona Romsllva-ITM, preț 3ri 
euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)
• ofer «tata comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț 6 mil/lună tel. 
0746/640725 (Mimason)imobile schimb (30)
• sdtab cabană cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costeștl, cu garsonieră sau teren zona Deva, 
aștept șl alte variante. Tel. 0723/288282.
• scMmb/vând i rrta .... 2 camere, deco- 
nunaaie, parte,’, centrală termică imounarapn, 
zona gării cu apartament 2 camere, etaj supe
rior, maxim 4, în centrul vechi. Magnoliei, Patriei, 
Progresul, Trandafirilor, 220211,217888
• aportanent cu 3 camere, Deva, dtracentral, 
et 1, dea, cu casă + diferență sau cu aparta
ment cu 2 camere, Deva, zona Gojdu, tel. 
0746/225.726:0254/213.050 (Casa Majestic).Auto românești (36)
• vând convensbl Dacia 1310 recarosată în 
1999, stare foarte bună Tel. 0744/585516.
• rtnd Dada 1310. gri metalizat af 1994, preț 
6500 ron. Tel. 211301.
• rtnd urgant Dada Nova T, af 1997, stare foarte 
bună unic proprietar, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 0254/232442, Deva.

UNIUNEA GUVERNUL
EUROPEANĂ ROMÂNIEI
Proiect finanțat Ministerul Integrării
prin Phare Europene

Cursuri gratuite de pregătire în domeniul IT

S.C. INFOMIN SA. DEVA
organizează la DEVA:

cursuri de pregătire în domeniul tehneioglllor Informației, proiect finanțat 
de Uniunea Europeană prin programul Mi are 2002 Coeziune Economică șl 
Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru:

• personal mga|atîn IMM-url
• personal angajat în întreprinderile de stat aflata fo proces de 
estn urare

Proiectul permite accesul gratuit, egal șl ne Imlnatorlu al adulțllor care 
au Ieșit din sistemul școlar, cu pregătire minim liceală, pentru care sunt 
oferite oportunități egale.

La cura pot participa persoane angalate din orașele Deva, Hunedoara, Brad, 
uraștie, Simena, vaian și imprejunmi.

înscrierile se foc la sediul S.C. INFOMIN SA din: 

DEVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 
TELEFOANE: 213915, 214718

(30044)

RECLAME

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• vând Dada Logan 14 MPI, geamuri electrice, 
abs, închidere centralizați la telecomandă, 
radio-cass Sony, 2 x airbag, verde cameleon, 
pre( 7100 euro. Tel. 0720/010401.
• vând toarta urgent Dada Super Nova, Climă,’ 
af noiembrie 2002, 3LOOO km la bord, stare 
Impecabili foarte bine întreținută, 5.000 euro, 
negodabll. Tel. 0745/77250.
• stud lagert Dada 1310 Berlină, 1990, acte la 
zi, preț 34 milioane lei, Dada 1310 Berlină din 
1988, acte lâ zl cu față de CN 2, spoliere, preț 28 
milioane lei, negocmUL Tel. 260092.Auto străine (37)
• vând alrtrta teren 4 x 4 Hyundai Galloper
Turbo Diesel Euro 3, af decembrie 1999,89.000 

<Akm, preț 11300 euro, negociabil. Tel. 
^0723/360207.

• feted Macedos E 200, af 2002, motor 2200 cmc, 
Impecabil, full option. Tel. 0720/437889, 
0740/850728
• vând Trabant 601 limuzină, stare foarte bună, 
35200 km la bond. Tel. 223103.
• vând Urgant Ford Orion 13 D, af 86, motor și 
cutie pentru piese, preț 1300 euro, negociabil. 
Tel. 0742/083526.Camioane, remorci (39;
• vând Menadei 1635 tone, culoare roșie, 
tahograf, prelată, af 1987, preț 12300 euro, nego
ciabil. Tel. 0741/087823.Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)
o vând abrictt nou, arc spate IMS, trombă 
diferențial IMS. Tel. 611439.
• vând plug pe țeavă pentru tractor U 650. Tel. 
0723/014959,0745/863361.
a vând ingnrt circular manual electric nou 
Bosch 54, storcător fructe german, birou din 
lemn cu furnir, maro, 135/030 m, sertar stânga, 
butelie aragaz, pompă frână pentru Dacia 1310 și 
Ford Fiesta, halon. Tel. 260570.Moto-velo (41)
• vând Hdcfetă universală cu 18 viteze, stare 
foarte bună, preț 1.500.000 lei, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu Jantă șl 
cameră de dimensiunile 975/18 cutie de viteze 4 
trepte șl electromotor, ambele de Dacia Tel. 
221431 seara.
a vând plase Lada noi, originale, bloc motor, 
vlbrochen, ax camem aripi față, parbrize noL Tel. 
770687.Garaje (43)
a închiriez garaj în Deva, Aleea Patriei. Tel. 
0722/526637.
a oier pentru închiriere garai, Impăratul-Țraian, 
Deva, toate utilitățile. Tel. 232189 după ora 15.
a ofer petani închiriere garaj, zona piață/gară, 
sub bloc, condiții și preț avantajos. Tel. 
0720/437889.
• tachhtez ta zona Pieței ceritrafe, amplasat la 
parter de bloc, 20 mp, current apă, preț 20 
euro/lună, tel. 0745/640725 (Mimason)

Q
Cititorii 

Cuvântul 
liber: 
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Informația te privește

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI DEVA 

ANUNȚĂAvând în vedere prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor + H.G. nr. 890/2005.Consiliul Local ai municipiului Deva convoacă în data de 10.09.2005 ora 1O.OO, în sala de ședință a Consiliului Local Deva, P-ța Unirii, nr. 4, adunarea proprietarilor deposedați sau moștenitorii acestora îndreptățiți la revendicarea de terenuri potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 cu modificările și completările ulterioare și a Legii 247/2005, pentru alegerea reprezentanților proprietarilor în Comisia locală de fond funciar.
(30085)

PRIMĂRIA ORAȘULUI 
SIMERIA 

organizează licitație publică în vederea vânzării unui teren 
extravilan, în suprafață totală de 65.275 m.p., situat în 

Simeria, zona DN7 spre Sebeș, după benzinărie, identificat 
prin C.F, nr. 939/3-Simeria-Veche, nr. topo (972/1, 

972/2, 973)/3/3/l aflat în proprietatea privată a orașului 
Simeria, în vederea amenajării unui “parc industrial". 

Prețul de pornire a licitației este de 2,5 Euro/mp.
Licitația va avea loc la sediul Primăriei orașului Simeria în 
data de 23.09.05, ora 10,00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei 
orașului Simeria, str. Avram lancu, nr. 23, tel. 0254-260005 
sau 0254-261891, int. 108.

" (30052)

a taddrtez ta zona Cuza Vodă, amplasat la 
parter de bloc, încălzit apă curentă, preț 80 
euro/lună,tel. 0745/253413 (Mimason)
a 21 mp, cu grup sanitar, poate fi folosit ca 
spațiu comercial, zona Deva, Str. împăratul 
Traian, preț500.000.000 rol neg, tel 0746/225.725; 
0254/213X150 (Casa I stlc)Mobilier și interioare (47)
a vândâfotolll, frigider mare, mobilă bucătărie, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică, masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, Covor persan 250/350 m, 
culoare bordo, negociabil. Tel. 218597, după ora 
21.
• vând bufet mare, model deosebit la comandă, 
foarte încăpător, cu vitrină, rafturi șl corp 
sertare mari, 1,58/0,60/2/17 m, preț negociabil. 
Tel. 214028.
a vând canapea din piele, culoare albastră, preț 
5 milioane lei. Tel. 0727/502887,228119.
e vând ferestre dezafectate - 3 canate cu sticlă 
2 bucăți. Tel. 770017.
e vând ferestre dezafectate cu sticlă, în stare 
foarte bună. Tel. 0726/158688
• vând toarte urgent mobilă bucătărie, aragaz, 
frigider, mobilă cămeră de tineret cu dulap, 
bibliotecă, 2 paturi suprapuse cu saltele, birou, 
prețuri mici. Tel. 227610,0741/154394.
e vând masă panel furniruită 0,7/0,7 m și 4 
tabureți rotunzi, toate în stare perfectă, preț 
convenabil. Tel. 220025.
e vând moblâ combinată dulap-2 uși, dulap 
vitrină canapea, masă oglindă Tel. 770017
• vând o ușă și o fereastră noi. Telefon 
0254/215795.
• vând urgent mobilă de dormitor culoare fag, 
dulap 3 uși și pat, mobilă de bucătărie și 
bibliotecă toate noi, prețuri negociabile. Tel. 
0743/099!-.-.;, 230206 după ora 20.Televizoare (48)
• vând tv și amplificator Grundig, Sony, 51 cm, 
model nou. Tel. 0745/253413,218234 seara.Audio-video, antene și instalații satelit (49)
• SC 4tade antene de satelit digitale, înce
pând cu 550 lei, 1 an garanție, recep- 
abonamenuS^Max TV.^Focus) și fără 

abonament, montajul șl deplasarea incluse 
în preț. Informații: 0723/481776 sau 
0746/840474.

Aparate foto si telefonice (50)
• vând Holda 7650 bluetooth, cameră foto, în 
cutie, baterie de rezervă preț 100 euro și Nokia 
3410 la 15 milioane lei. Tel. 0722/161644.îmbrăcăminte,încălțăminte articole sport (52)
a xltadpaltoiLlung bărbați din pier caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

• vând fastă piele neagră nr. 50,100 non, nego
ciabil șl vestă piele bărbați, nr. 50,70 ron, nego
ciabil. Tel. 0720/306332.

• SC Artizmda sa, situată ta Deva, str. LL

Materiale de construcții (53)
• vând S mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.
• vând dfetanțtari pentru fler beton (pureci) 
diferite dimensiuni. Tel. 214664,0723/227569.
• vând parchet de fag pentru export Germania, 
calitate excepțională 350/70 și 300/70, total 18 
mp. Tel. 0720/527728lectrocasnice (56)
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• văi an—tatorS sertare, preț avantajos. Tel. 
770735,770367.
• vând canvonabl congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431 seara
• vând Mjpder Arctic, tip nou, stare foarte bună 
preț 3 milioane lei. Tel. 223103.
• vând ladă frigorifică 4 sertare și mașină de 
spălat Alba Lux cu încălzitor, stare foarte bună 
Deva Tel. 215861.
• vând ladă frigorifică Arctic, 4 sertare, 2 
milioane lei, combină frigorifică Electrostar, 3 
milioane lei, ambele stare bună de funcționare. 
Tel. 214814.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând mațtaă de spălat fabricație rusească 
cuvă plastic, capacitate 150 litri șl suport 
metalic, preț 35 milione lei, negociabil. Tel. 
220025.
• vând vitrină frigorifică pentru abc-uri, preț 
negociabil. Tel. 0740/315050.Plante și animale, agroalimentare (57)
• vând caztraveți, preț 0,70 ron (7.000 lei/kg). 
Tel. 262069.
• vând pord mici de 3 luni, localitatea lila, Str. 
Libertăți i, nr. 87. Tel. 0721/392585.
• vând vacă și vițea. Tel. 0747/883262, 
0254/648951.
• vând Iapă de 7 ani. Relații la tel. 0726/178546.
• vând vad bune de lapte șl un vițel. Relații tel. 
215868, Smith Dan, str. Archia.Instrumente muzicale (60)
• vând plan vienez .Wirth", coadă scurtă placă 
bronz, dape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431 
seara.Altele (6
• oferim la cele mai mici precari sucuri Florida, 
calitate superioară sifonate, la sticle pet de 2 
litri șl nesifonate la sticle pet de 3 litri, gamă de 
8 sortimente, Deva. Tel. 0745/096675, 235320, 
212057.
• vând caadddmi cristal de Boemia. perfectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând tafert plafon 3 brațe, completă și o 
aplică de perete, preț convenabil. Tel. 220025.
• oferim la prețuri minimă îmbuteliate sau vrac 
siropuri concentrate pentru dozatoare tec, profit 
400%, sifonerii, uz casnic, gamă 8 -12 sorti
mente, Deva Tel. 235320,0745/096675,212057.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/050 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel, 212272,0723/732560.
• vând cazan pe lemne pentru încălzire cen
trală tip Viadrus, U 22,50 kw, în stare perfectă a 
funcționat iama 2004 - 2005, preț convenabil Tel. 
0746/985202.
• vând 1 butoaie de lemn de 130 litri pentru vin 
sau țuică puțin folosite. Tel. 216347 după ora 20.
• vând geamantan mare cu roți, preț negociabil. 
Tel. 225678,0745/231153.
■ vândfoatfecătuns profesională preț45 ron și 
reșou voiaj, preț 15 ron. Tel. 0720/306332.

ii mk îmi ■ hm a W"1 ■ vre> cu a£*evarat 08 anunțul tău să fie remarcat, 
Ințf I1) !■ NTI 117 d-1 !■ i încearcă variantele speciale contra cost.

V ll/kll I infart Ika ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

Pierderi (62)
• gării brățară aur. Tel. 218084
• ptaidut carnal asigurări sănătate pe numele 
Bora Angela Maria. Se declară nul.
• pterdut carnal asigurări sănătate pe numele 
Furdul Floare. Se declară nul.
• ptaidut camei asigurări sănătate pe numele 
Haldu Andrei Petru. Se declară nul.
• ptardut carnal asigurări sănătate pe numele 
Rudeanu Mihail. Se declară nul.

• Agenda matrknonlală româno-italiană SC 
ROMEDlCENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoarele înte 18 ■ 46 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile șl aspect fizic plăcut sunt așteptate 
la sediul din Hunedoara, Bdul Traian, nr. 18/60, 
tel/fax 0354/401678,0254/745866,0742/301068, 
0744/801015. Webwwwromedicenter.netPrestări servicii (72;
• confecționez feaa pentru Logan, Solenza, 
Peugeot 307, Opel Astra 17 DTI, Renault Clio, 
Scenic, Megan, Twingo, Golf 4, Deva, Micul Dalas, 
str. Florilor, nr. 1. Tel. 0727/756681.

• efectu - 'mapa irfă cu autoutilitară 
de Oj tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• efectuez transport marfă, local și 
interurban, cu camion acoperit de 3,21 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

• execut lucran oe amenaiari amnowa» 
gips carton, modele deosebite, cai mai bw 
raport cafeata-preț. T«L #721/217912.

• efectuez transport marfă în țară sau județ cu
Mercedes 207 D, convenabil, fel. 0722/448896,

0788/699849,0726/864904

• femâ autorizată execută lucrări do «ne- 
națări Inferioara, tancufeA, cu maferiaM 
dentofat TeL «744374341, 104/23200.

• școală de masai (relaxare, terapeutic, 
anoceuticA r«— •, ghinîncă de
recuperare, organizată da SC Rettaxo-Vltal 
SIL Stofa ta Deva, autorizat de IMetend 
MukS șl EducafleL Pita* ierte boneHază 
de reduceri. TeL 0722/756092,0788/191164 

• ofer sarvld de menaj și alte munci gos
podărești la familii foarte serioase, pretind seri
ozitate. Tel. 218597, după ora 21.
• reparați auto, tinichigerie șl vopsitorie, preț 
avantajos. Tel. 260092,0721/095886.
• transport moMă, electrocasnice cu auto 
acoperit de 12 to și 14 mc; asigur demontarea 
acestora pentru transport Tel. 225578, 
0744/934462.

Comemorări (76)

Sora, cumnatul și nepoții anunță că, la împlinirea a 6 luni de la trecerea în neființă a mult regretatei noastre
DOBOIU MARIOARAva avea loc slujba de pomenire la Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae” din Hațeg, sâmbătă 10 septembrie, a.c., ora 10. Draga noastră, ne vei rămâne mereu în amintire!

Au trecut 6 luni de lacrimi, durere și dor nemărginit de la trecerea in neființă a
profesorului LUCIAN SECOȘANsuflet bun, cinstit, generos, soț și tată iubitor. Rămâi de-a pururi în sufletele noastre. Familia. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă IO septembrie, ora 12, la Cimitirul din str. M. Eminescu Deva.

Solicitări locuri de muncă (73)
• doresc să îngrijesc copil sau bătrâni sau 
menaj la familii serioase. Tel. 0727/493302.
• caut persoană pentru a mă inițiatn programul 
CIEL, contra cost Tel. 233146.Oferte locuri de munca (74)
• caut femeia pentru îngrijire bolnavă la domi
ciliu, Informații la telefonul 219934
• caut femeie, pentru a îngriji la domiciliu, o 
femeie bolnavă, în Simeria. Tel. 261618

VinziCumperiînchirieziSchimbiCauți
Alege CL pentru anunțul tău

RECLAME

Webwwwromedicenter.net


joi, 8 septembrie 2005
• Neagă acuzațiile. Mama adolescentului care a deschis proces împotriva lui Michael Jackson pentru agresiune sexuală s-a declarat nevinovată la toate acuzațiile aduse de serviciile sociale;
• Problemă tehnică. Ancheta privind accidentul aviatic produs în Indonezia indică existența unei probleme tehnice la alimentarea cu combustibil a unuia dintre motoarele aeronavei.
Vor să ajute victimeleLos Angeles (MF) - Michael Jackson a scris un cântec după catastrofe provocată de uraganul Katrina și a făcut un apel către vedetele muzicii să U interpreteze, urmând ca banii proveniți din vânzarea acestuia să ajungă la victimele dezastrului-Cântecul este intitulat „From the Bottom of My Heart”.La rândul lui, regizorul Steven Spielberg a anunțat marți că a donat 1,5 milioane de dolari împreună cu femilia sa, pentru a ajuta victimele să facă fată „nevoilor imediate și celor pe termen lung”. Spielberg a precizat într-un comunicat că donația va fi divizată în două părți, o parte pentru fondul creat de Crucea Roșie și cealaltă parte pentru fondul creat de George Bush tatăl și fostul președinte american Bill Clinton.

la atitudineMoscova (MF) - Biserica ortodoxă rusă a a- \ nunțat că refuză discriminarea persoanelor sero- pozitive și a adoptat un i 1 document privind lupta ; împotriva răspândirii ; HIV. „Persoanele atinse ș de acest virus trebuie să [ găsească în sânul bise- î ricii o casă, o atitudine i prietenoasă și o familie .- atentă”, se arată în text.
Forțe de elităLisabona (MF) - Portugalia, țară care a su- : ferit în această vară una ; dintre cele mai grave se- \ rii de incendii de pădu- .= re, încearcă să creeze o ; forță de elită pentru a i lupta cu flăcările, ope- i rațională din 2006, a a- nunțat marți ministrul de ș Interne, Antonio Costa.Acest corp de elită va î avea drept obiective și i lupta împotriva altor ; calamități naturale, pre- j cum inundațiile și cutre- î murele.

Erori umane și defecțiuniParis (MF) - Echipajul avionului cipriot prăbușit lângă Atena, la 14 august, nu a interpretat corect o serie de semnale de alarmă în timpul ascensiunii, nereușind să-și dea seama la timp de depresurizarea cabinei.Surse neoficiale au declarat că avionul a ajuns la altitudinea prevăzută în planul de zbor și s-a rotit, în regim de pilot automat, într-o zonă din apropierea Atenei, până când unul dintre motoare s-a oprit din cauza lipsei de combustibil. Cu un singur motor în funcțiune, avionul s-a dezechilibrat, iar autopilotul s-a deconectat, aparatul începând să piardă altitudine.

■juunr/vz

Bilanț după Nabi și Talim
■ Primul taifun a făcut 
zece morți în Japonia, 
iar cel de-al doilea 102 
morți în China.Tokyo / Beijing (MF) - Taifunul Nabi, care a ajuns marți pe insula Kyushu din sudul Japoniei, a provocat, începând de duminică, moartea a cel puțin zece persoane, dispariția altor 11 și rănirea a 91 de locuitori, potrivit unor bilanțuri anunțate ieri de autorități. Bilanțul riscă să se agrave-ze, deoarece operațiu-

Monica (Foto: EPA)
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La studii
boneta (MF) - Moni
ca Lewinsky, fosta 
internă de la Casa 
Albă implicată în 
scandalul sexual care 
a fost la un pas să îl 
coste pe Bill Clinton 
funcția, va studia psi
hologia la Londra. 
Lewinski (32 ani) s-a 
înscris la un master 
în psihologie socială 
la London School of 
Economics (USE). LSE 
nu a confirmat, dar 
nid.nij a infirmat 
acest lucru, susținând 
că nu dă niciodată 
detalii despre stu
denții săi decât cu 
permisiunea acesto
ra. Studiile asemenea 
celor pe care le va 
urma Monica costă 
17.520 euro.

Provincia Kagoshima (Foto, epa)

JK Rowling are un portret 3DLondra (MF) - Autoarea cărților „Harry Potter”, JK Rowling, are un portret la National Portrait Gallery din Londra, realizat cu ajutorul tehnologiei 3D. Scriitoarea, care are foarte rar apariții publice, a pozat,. pentru realizarea imaginii, în două rânduri pentru pictorul Stuart Pearson Wright, în casa sa din Perthshire.Opera tridimensională o prezintă pe Rowling într-o cameră cu o perspectivă distorsionată, stând la o masă și mâncând un ou fiert cu pâine prăjită. „Este pentru prima dată când văd opera și îmi place foarte mult. Trebuie să recunosc că este destul de ciu
A ordonat evacuarea forțată
■ Primarul din New 
Orleans susține că 
riscurile sunt majore, iar 
„orașul nu este sigur".New Orleans (MF) - Primarul orașului New Orleans, Ray Nagin, a ordonat evacuarea forțată a locuitorilor care refuză să plece, în pofida pericolelor majore pentru sănătatea lor.Ray Nagin a declarat că toți locuitorii, cu excepția celor implicați în operațiunile de salvare, trebuie să părăsească imediat zona. „Sunt toxine în apă, se înregistează scurgeri de gaze, ne luptăm cu cel puțin patru incendii. Orașul nu este sigur”, a spus el. Apa ar putea fi contami
Și cimpanzeii pot zâmbiAtlanta (MF) - Cimpanzeii își pot exprima sentimentele prin zâmbet și mimica feței, exact ca și copiii. Un studiu asupra a 37 de cimpanzei în primele lor luni de viață, realizat la un centru de cercetare din Statele Unite, a arătat similitudini frapante ale acestora cu oamenii.Cimpanzeii bebeluși au avut tendința de a zâmbi atunci când erau puși față în față cu oamenii. De asemenea, au 

nile de căutare se află în curs de desfășurare. Dintre cei 91 de răniți, 19 se află în stare gravă. Agenția Meteorologică niponă a anunțat că taifunul va ajunge astăzi în insula Hokkaido, unde ar putea provoca pagube materiale importante. între timp, în insula Kyushu echipele de intervenție sondează straturile de noroi produse în urma alunecărilor de teren, pentru a găsi eventuale victime.Taifunul Talin a provocat moartea a 102 persoane și dispariția altor 33 în estul Chinei, precum și pierderi economice de 12,2 miliarde de yuani (1,2 miliarde de euro). în provincia cea mai afectată de taifun, Anhui, și-au pierdut viața 66 de persoane. în provinciile Zhejiang, Anhui, Jiangxi și Hubei, Talim a provocat ploi puternice, inundații și alunecări de teren.
dat să mă văd prezentată astfel și să îmi dau seama că eu sunt cea din tablou. Dar opera dezvăluie mai mult despre mine decât a arătat vreodată vreo fotografie”, a declarat Rowling.

Doar trei din cele 148 de pompe funcționau marținată din cauza cadavrelor, a reziduurilor din canale și a mașinilor distruse care ruginesc, iar benzina și alte produse chimice care se scurg din vehicule au produs o 
salutat și prin zgomote. Exact ca și copiii, i-au imitat pe îngrijitorii care le-au stat aproape. Au fost capabili în primele săptămâni de viață să imite o înșiruire de sunete.Cimpanzeii care au fost ținuți într-un mediu în care îngrijitorii le-au răspuns Ia nevoile emoționale sunt mai comunicativi. Aceștia deveneau însă furioși atunci când ajutorul pe care îl așteptau nu venea destul de prompt.

peliculă de petrol pe suprafața apei.Nagin a publicat o declarație de urgență marți seara, autorizând poliția și forțele militare să-i evacueze forțat 

Surâd atunci când le zâmbim
(Foto; FAN)

pe cei care refuză să părăsească orașul și al căror număr ar putea fi de ordinul miilor.Mike McDaniel, reprezentant al departamentului pentru mediu din Louisiana, a precizat că nu există altă opțiune decât pomparea apei contaminate direct în lacul Pontchartrain. Și asigurarea apei potabile va fi o misiune foarte dificilă.Nagin a adăugat va fi nevoie de cel puțin trei săptămâni pentru a evacua apa, de alte două săptămâni pentru a curăța orașul de dărâmături și de șase până la opt săptămâni pentru refacerea rețelei electrice. FEMA a precizat că în zonele inundate și-au făcut apariția și mulți aligatori.
Cresc apele 
în FranțaMontpellier (MF) - Așa cum au avertizat meteorologii, precipitațiile abundente căzute marți seara în Gard Și Herault, din sud-estul Franței, au determinat autoritățile să ia măsuri pentru a preveni repetarea inundațiilor ata- strofale înregistrate în 2002. și au înființat celule de criză.La Montpellier și în împrejurimi, serviciile locale de pompieri au primit numeroase apeluri de ajutor, fiind solicitate să evacueze apa din • subsoluri sau apartamente.Mai multe persoane au fost transportate la adăpost. La Lattes, situat la sud de Mont- pellier, un ansamblu ttento- cuințe a fost evacuat, după ce , un dig din apropiere a cedat în urma creșterii debitului râului Lez.


