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Vremea se menține răcoroasă, pe 
alocuri vor cădea precipitații".

dimineața la prânz seara

Un week-end în flăcări

Un număr de 38 de persoane și-au pierdut 
viața și alte 100 au fost rănite grav în urma 
unei coliziuni între două autobuze care a 
avut loc ieri, la Jamshoro, în Pakistan.

(Foto; EPA)

■ Un incendiu de pro
porții a fost lichidat de 
pompierii din Valea Jiu
lui după 12 ore.

Deva (M.T.) - Un depozit en- 
gros cu îmbrăcăminte second 
hand, a luat foc, vineri seara, 
în jurul orei 19:53, în Petro

șani. Au fost alertate toate 
unitățile de pompieri din 
Valea Jiului, pentru că flă
cările s-au extins în toată 
clădirea, la etajul unu și au 
ajuns la mansardă. Șapte 
autospeciale și un număr ma
re de pompieri au luptat cu 
flăcările mai bine de 12 ore. 
A ars acoperișul pe o supra

față de 600 de metri pătrați 
și o cantitate foarte mare de 
haine. în aceeași noapte, un 
birou ce aparține Exploatării 
și Preparării Cărbunelui 
Coroiești a fost cuprins de 
flăcări. Incendiul au izbucnit 
din cauza unui scurt circuit 
electric la un calculator, lăsat 
sub tensiune, iar pagubele

materiale au fost de 10 mi
lioane de lei. întorși la depo
zit pompierii au lichidat in
cendiul la ora 6, dar un echi
paj a rămas să supravegheze 
clădirea. Operațiunea s-a îm 
cheiat sâmbătă seara, în jurul 
orei 22:00, iar cauzele izbuc
nirii incendiului și valoarea 
pagubelor nu au fost stabilite.

f

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen- 

, tru a fi rezolvate cât mai re-
pe^e cu Putință. Ai vreo între
bare pentru primarul localității 

în care trăiești? Telefonează între orele 08.00 
și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe 
adresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

Numărul de angajați In Județ
Numărul de angajați ® ?0Q5 in județul
Hunedoara total: 123.816 din care:

(Foto: Traian Mânu)
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românească” desfășurat ieri la Bă 
cia, au fost desemnate cele mai fru 
moașe și semnificative bovine auto 
htone, din rasa Bălțata românească. 
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Mii de miliarde de lei pagube
■ Ocolit de inundații, 
județul Hunedoara și-a 
luat și el porția de 
dezastre.

Deva (I.J.) - Ploile din 
ultimele zile a mărit numărul 
localităților inundate la ni
vel național și au adus dis
perare în peste o pătrime din 
populația țării. Guvernul pare

depășit de situație, iar -pre- 
mierul aruncă vină pe 
cetățenii disperați: „Aș,.$gșga; 
ca localnicii să iasă din starea 
de pasivitate. Ei nu trebuie să 
privească cum autoritățile și 
forțele de intervenție își fac 
treaba, ci să arate o solidari
tate în astfel de situații, deoa
rece, în fond, își apără case
le și bunurile. Este în iaș||re- 
sul lor”, a spus Tăriceanu EJ1-

timul bilanț indică 333 
localități afectate de inundații 
(față de 310 zone Ia ultima 
evaluare), 112 case distruse 
(față de 101 locuințe) și 2.398 
case inundate. în ultimele 
ore, numărul gospodăriilor 
inundate a crescuți cu peste o 
mie, de la 8.608 la 9.727, iar 
suprafața terenurilor agricole 
afectată a crescut de^a 
la 38.334 ha. /p.3 <

Alegeri PPCD
Deva (D.I.) - Confe

rința Județeană a PPCD 
s-a desfășurat ieri, la 
Deva, principalul obiec
tiv fiind alegerea unei 
noi conduceri a organi
zației. Cei 74 de delegați 
la conferință au avut de 
votat o singură opțiune, 
reprezentată de Emil 
Danci.

Traversare periculoasă
■ Un tânăr din Vețel a 
traversat strada fără să 
se asigure și a fost 
rănit de un autoturism.

Vețel (M.T.) - Un tânăr de 
22 de ani, din comuna Vețel a 
traversat DN 7 fără să se asi
gure, ieri dimineață, și a fost 
grav rănit de un autoturism 
condus de un consătean de-al 
său.

Petru Nicoară era sub in
fluența băuturilor alcoolice și 
era foarte grăbit să traverseze 
strada, nu s-a mai asigurat și

a trecut în fugă. A fost sur
prins și accidentat grav de im 
autoturism condus de Cris- 
tinel B., de 31 de ani, din 
aceeași localitate, care nu a 
mai reușit să-l evite pe tânăr 
și l-a lovit în plin.

Ajunși la fața locului, 
paramedicii i-au acordat 
primul ajutor și l-au trans
portat de urgență la Spitalul 
Județean Hunedoara-Deva.

Aici tânărul a rămas inter
nat cu contuzie cerebrală gra
vă, traumatism cranio-cere- 
bral acut și multiple poli- 
traumatisme.

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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• Victime. Un elicopter militar american de 
tip CH-47 s-a prăbușit duminică, în sud-estul 
Afganistanului, cele cinci persoane aflate la 
bord pierzându-și viața, a anunțat armata 
americană, precizând că nu există indicii .

• privitoare la un atac. La 28 iulie, un eli
copter de același tip s-a prăbușit accidental 
în sudul Afganistanului.(MF)

• Atac. Mișcarea islamistă palestiniană Ha
mas a amenințat, sâmbătă, că va lovi „în ini
ma" Israelului, după raidul israelian asupra 
orașului Gaza, soldat cu mai multe victime. 
Un purtător de cuvânt al mișcării Mushir al- 
Masri a declarat că „orice este posibil; inclu
siv un atac în inima entității sioniste*.(MF)

Germania condamnă Iranul

Milioane de 
toxicomani

Lisabona (MF) - UE 
numără îh prezent circa 
două milioane de toxi
comani, în condițiile în 
care consumul droguri
lor în rândul tinerilor a 
atins un nivel record, a 
declarat comisarul euro
pean pentru Justiție, 
Franco Frattini, citat, 
sâmbătă, de presa por
tugheză,, transmite AFP. 
„Drogurile constituie în 
prezent una dintre prin
cipalele preocupări a ce
tățenilor europeni și o 
gravă amenințare la a- 
dresa securității și sănă
tății în societatea noas
tră”, a declarat Frattini 
cu ocazia unei vizite la 
Observatorul European 
pentru Droguri și Toxi
comanie (OEDT).

Această instituție cu 
sediul la Lisabona, care 
funcționează ca o agen
ție descentralizată a U- 
niunii Europene, 
furnizează 
statelor mem
bre și UE da
te- compara
tive despre 
droguri, 
toxico
manie și 
consecin
țele lor.

Budapesta (MF) - 
Biroul primarului-din 
Budapesta a fost 
evacuat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, 
din cauza unei alerte 
cu bombă, care în 
cele din urmă s-a 
dovedit a fi falsă, 
relatează MT1. O per
soană neidentificată 
Fa sunat pe vicepri- 
marul Janos Schiffer 
în jurul prânzului 
anunțând că în 
primărie va exploda 
o bombă.
Clădirea, unde 
lucrează circa 1.500 
de angajați, a fost 
evacuată, pentru a 
putea fi perchezi
ționată de poliție. 
Cercetările au durat 
câteva ore, dar 
polițiștii, ajutați de 
câini special dresați 
pentru a depista 
material exploziv, nu 
au găsit nid un 
mecanism suspect.

Nu mai vor ajutor
Phenian (MF) - Coreea de Nord a infor

mat oficial Națiunile Unite că nu mai are 
nevoie de ajutorul umanitar oferit de organi
zația mondială, în pofida unor rapoarte re
feritoare la lipsa alimentelor în statul co
munist, informează BBC News online. Ad
junctul ministrului nord-coreean de Exter
ne, Choe Su-Hon, a precizat că Phenianul 
are acum alimente suficiente din alte surse 
și a acuzat Statele Unite că au utilizat su
biectul drept „armă politică”.

rOllțlâ italiană a efectxiat laafârșitul 
tămânii prima simulare de atefflfei d» tero
rist. Exercițiul a avur scoptfl Ue .șrtti 
pe oameni pentru astfel de situațiL(M$hK
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M Agenția de Energie 
Atomică (AIEA) a adop
tat o rezoluție care con
damnă Iranul.

Viena (MF) - Executivul 
Agenției Internaționale de E- 
nergie Atomică de la Viena 
(AIEA), foarte divizat, a adop
tat, sâmbătă, o rezoluție euro
peană care permite o prezen
tare ulterioară a dosarului 
nuclear iranian în fața Con
siliului de Securitate al ONU, 
măsură considerată de Tehe
ran drept „ilegală”; relatează 
AFP. Dintre cele 35 de state 
ale Consiliului Guvernatori
lor, 22 (printre care țările oc
cidentale, India și Japonia) au

votat în favoarea rezoluției, 
Venezuela s-a pronunțat îm
potrivă, iar alte 12 s-au abți
nut, dintre acestea din urmă 
făcând parte Rusia, Pakistan 
și China. Este pentru prima 
dată din 2003 când Executivul 
AIEA nu a adoptat o decizie 
în unanimitate.
Fără arme nucleare

Rezoluția, redactată de Ger
mania, Franța și Marea Bri- 
tanie, condamnă Iranul în spe
cial pentru reluarea conver
siei uraniului în august. Ea 
nu cere în mod expres trans
miterea imediată a dosarului 
către Consiliul de Securitate, 
dar stabilește condiții pentru 
o prezentare ulterioară.

Președinția britanică a UE 
a oferit asigurări, după adop
tarea rezoluției, că organiza
ția este dispusă să reia nego
cierile cu Iranul și și-a expri
mat speranța că această țară 
va profita de ocazie. „Doar 
când Iranul va demonstra, fă
ră nici cea mai mică urmă de 
îndoială, că nu încearcă să 
obțină capacitatea de a fabri
ca arme nucleare va putea 
avea relații mai bune cu Eu
ropa și comunitatea interna
țională”, a declarat ministrul 
britanic de Externe, Jack 
Straw. Statele Unite au salu
tat votul AIEA, pe care l-au 
calificat drept un „important 
pas înainte”.

Ministerul rus de Externe

a cerut Teheranului să coope
reze activ pentru a răspunde 
cererilor AIEA. „Ne bazăm pe 
Iran, să coopereze activ cu 
AIEA pentru a răspunde cât 
mai rapid problemelor nere
zolvate”, a afirmat ministerul.

Rezoluția este „ilegală” 
„inacceptabilă”, a declaralr 
purtătorul de cuvânt al Min
isterului iranian de Externe, 
Hamdi Reza Assefi. Un repre
zentat iranian la Viena, Javad 
Vaidi, a afirmat că „Marea 
Britanie și Statele Unite au 
eșuat”, pentru că au provo
cat divizarea în sânul Execu
tivului AIEA și nu au reușit 
să obțină transferarea imedi
ată (a dosarului) la Consiliul 
de Securitate.

Absenteism?
Varșovia (MF) - Rata 

de participare la alegeri
le legislative din Polonia 
era de 6,76 la sută la ora 
locală 10:30 (11:30, ora Ro
mâniei), la patru ore și 
jumătate de la deschide
rea secțiilor de votare, a 
anunțat Comisia Electo
rală națională, relatează 
AFP. Cea măi ridicată 
rată a prezenței la vot se 
înregistra la Varșovia 
(7,63%), potrivit comisiei, 
care nu a furnizat infor
mații comparative cu scru
tinul din anul ,2001.

Muniția este pe terminate
M Producătorii ameri
cani nu mai fac față 
cererii de muniție pentru 
armata SUA.

Londra (MF) - Forțele ame
ricane consumă atât de multă 
muniție în Irak și în Afganis
tan, încât producătorii nil 
mai pot ține pasul cu cererea, 
iar Statele Unite sunt nevoite 
să importe muniție din Israel. 
Potrivit unui raport guverna
mental, forțele americane fo-

sul ultimilor cinci ani, mai 
ales din cauza războaielor din 
Irak și Afganistan, precum și 
a schimbărilor de doctrină 
militară.
Gloanțe pentru rebeli

Calculele diverșilor specia
liști estimează că, în aceste 
condiții, militarii americani 
folosesc circa 250.000 de gloan
țe pentru fiecare rebel ucis.

Potrivit generalului Rick
Lynch, purtătorul de cuvânt 
al forțelor americane din 

losesc în prezent 1.8 miliarde Irak, 1.534 de rebeli au fost re
de piese de muniție anual, ținuți sau uciși într-o recentă 
totalul dublându-se în decur- operațiune din vestul Bagda-

dului. Unii experți afirmă că 
cel puțin 20.000 de insurgenți 
ar fi fost uciși în războiul îm
potriva terorismului. Pentago- a ■ 
nul a găsit doi producători ca- *■  
pabili să-i furnizeze muniția 
la standardele pe care le cere. 
Unul dintre aceștia este o fir
mă americană, iar celălalt es
te un producător israelian de 
stat. Pentagonul a cumpărat 
anul trecut 313 milioane de 
gloanțe de 5,56 mm și 7,62 
mm, precum și muniție de ca
libru 50, pentru care a plătit 
10 milioane de dolari; mai 
mult decât dacă ar fi produs 
muniția în propriile fabrici.

în orașul Sderot au fost răniți cinci israelieni.

■ Armata isrâeliană a 
întreprins, Sâmbătă, un 
al doilea raid aerian ae
rian în Fâșia Gaza

Ierusalim (MF) - Raidul a 
reprezentat o ripostă la tiru- 
rîle palestiniene cu rachetă 
trase asupra teritoriului isra
elian în cursul nopții, rela
tează AFP. „Atacul a vizat un 
câmp din sectorul Beit Ha- 
nun, de unde au fost lansate 
atacurile cu mortieră și ra
chetă asupra obiectivelor is- 
raeliene”, a declarat o sursă 
militară israeliană.

O coloană de fum alb se ri
dica deasupra acestei zone în 
urma atacului, care nu s-a sol
dat cu victime, potrivit mar
torilor oculari palestinieni.

Elicoptere israeliene de 
luptă au întreprins, în zori, 
raiduri care au vizat, potri
vit unui comunicat al arma
tei, trei ateliere de fabricare 
a armamentului aparținând 
mișcării islamiste Hamas, do

uă dintre acestea fiind local
izate în Gaza și un altul la Ja- 
baliya, în nord. Aceste raiduri 
s-au soldat cu trei răniți pa
lestinieni, între care o femeie.
Nu au fost victime

Ele au survenit după un in
tens bombardament cu rache
te asupra orașului Sderot, din 
sudul Israelului, unde au fost 
răniți cinci israelieni.

O rachetă a explodat, fără 
a face victime, sâmbătă dimi

neața, pe un câmp din apro
piere de Sderot, au declarat 
surse militare.

Cel puțin 21 de rachete au 
fost trase în cursul nopții în 
direcția Sderot, au precizat 
surse militare israeliene. 
Hamasul, Jihadul islamic și 
Comitetele pentru Rezistență 
Populară, care au revendicat 
aceste tiruri, afirmă însă, 
într-un comunicat, că 35 de 
rachete au fost lansate asupra 
teritoriului israelian.

Conflict
Bagdad (MF)- Conflic

te între forțele americane 
și milițiile Armatei lui 
Mehdi, aparținând lide
rului radical șiit Moqta
da Sadr, s-au înregistrat 
în noaptea de sâmbătă 
spre duminică la Bagdad, 
zece membri ai forțelor 
lui Sadr fiind uciși.

Ciocnirile, care au în
ceput la puțin timp după 
ora locală 00:00 și au du
rat circa două ore, au iz
bucnit când forțele ame
ricane au lansat o opera
țiune în cartierul șiit 
Sadr City, pentru a ares
ta membri a Armatei lui
Mehdi, potrivit sursei. 

O sursă din Ministerul
Apărării a confirmat in
formațiile, dar a sublini
at că opt membri ai Ar
matei lui Mehdi au mu
rit și alți cinci au fost ră
niți. Armata americană a 
confirmat mai multe cioc- Jp 
niri în estul Bagdadului, j
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• Cwswi 100 de specialiști și funcționari 
publici cu atribuții în aplicarea Legii 
247/2005 privind reforma în domeniile pro
prietății, justiției și unele măsuri adiacente 
sunt trimiși la școală de prefectul Vladu și 
secretarul general Dezsi. (IJ.)

• IlMfc CWSWfc. Pentru organizarea cursu
rilor destinate agricultorilor, tarifele perce
pute de Oficiul Județean de Consultanță 
Agricolă sunt: 100.000 lei - tarif de înscriere 
și 300.000 - tariful pentru eliberarea certifi
catului de calificare profesională. (L.L.)

Alertă:
■ Autoritățile rămân în 
alertă în sudul țării deși 
riscul unor precipitații 
abundente este redus.i
Iha Jurcone__________________
ina.jurcone@lnformmedia.ro

București - Prognoza meteo 
indică o tendință de amelio
rare a vremii în cursul zilei 
de duminică și cantități 
reduse de precipitații în 
sudul țării, în intervalul 26-27 
septembrie. Cu toate acestea 
rămâne pericolul de îmbol
năvire în zonele calamitate.

Astfel, o echipă formată din 
12 medici rezidenți, specia
lizați în medicină de urgență, 
precum și două ambulanțe, 
au fost trimise în teritoriu 
atât timp cât va fi nevoie; 
Conducerea Ministerului Să-

Copilul ASTREI

Buget pe management 
greșit la CI\IH

Petroșani (I.J.) - CNH lucrează în 
pierdere, iar prețul cărbunelui nu are va
loarea reală, a declarat Zoltan Lakatos, 

președintele LSMVJ, cu 
ocazia negocierilor pe mar
ginea bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2006. 
„Compania va încheia anul 
cu pierdere, motivul fiind 
creșterea prețului cărbu-

Zoltan Lakatos nelui cu doar 5% în loc de 
8% cum preconizase con

ducerea CNH Petroșani. Am cerut la 
București vicepremierului Gheorghe Pogea 
în cursul săptămânii trecute ajutor pentru 
că dorim un CNH care să funcționeze la 
parametri optimi”, afirmă Lakatos. Situația 
dezastruoasă în care se află mineritul din 
Valea Jiului se datorează managementului 
greșit al celor care s-au aflat la cârma Com
paniei. „Nu s-a făcut retehnologizare în 
mine. Acest lucru n-ar fi obligat compania 
la restructurări. Nu sunt în măsură să ca
racterizez managementul directorilor CNH, 
dar este evident că s-a greșit. Din 2001 Com
pania lucrează pe pierdere. Era bine dacă 
Liga s-ar fi zbătut pentru aceasta și pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă”, mai 
spune președintele Ligii.

■ Membrii Despărță
mântului ASTRA au 
sărbătorit o fetiță 
născută acum 12 ani.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@infonnmedla.ro

Orăștie - Ana Simona Pas- 
cu s-a născut pe 24 septembrie 
1993, când la Orăștie erau în 
plină desfășurare lucrările 
celei de-a 89 Adunări Ge
nerale a ASTREI (23-25 sep
tembrie), organizate de Des
părțământul „Aurel Vlaicu” 
din localitate. O parte dintre 
participanții la adunare au 
fost cazați în stațiunea Geoa-

uun stert am Romania sud ape (Foto: arhivă)

nătății a decis, pentru zonele 
calamitate, suplimentarea 
cantității de vaccinuri, cu 
aproximativ 9.500 de doze 
(vaccinuri antitifoidic, antite- 
tanic și antirujeolic pentru 

giu-Băi, însă în una din seri, 
după o acțiune organizată la 
Spitalul Municipal, mai multe 
persoane au rămas pentru a 
fi cazate la maternitatea 
orăștiană. în acea noapte s-a 
născut Ana Simona Pascu, 
din localitatea Sereca.

După doisprezece ani, as Ă 
triștii din Orăștie s-au gândit ' 
să o găsească pe fetiță pen
tru a o sărbători, organizând 
astfel la sfârșitul săptămânii 
trecute o acțiune mai puțin 
obișnuită.

„Copilul ASTREI” e astăzi 
elevă în clasa a Vl-a la Școala 
Generală din Beriu, și a pri
mit din partea membrilor 
Asociațiunii cadouri constând 

copii).
Până în acest moment, au 

fost vaccinate 3.500 de per
soane din zonele afectate de 
inundații, acțiunea de imu
nizare aflându-se în plină 

Fetița "ASTREI" are 12 ani

în principal din rechizite șco
lare.

La acțiune a participat și 
una dintre persoanele care în 
1993 a fost cazată Ja șpțtalu]

desfășurare, susține Medi
afax.

După 1 octombrie, când va 
începe campania de vaccinare 
antigripală, zonele calamitate 
vor fi prioritare.

din Orăștie, profesorul uni
versitar Elena Macavei, de la 
Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu, membră în con
ducerea centrală a ASTREI.

Formația Dj Project în concert

Cuvântul Liber - partener media la eveniment (Foto: ioana vesa)

"Târgul Cetății"
Clovn buclucaș Finalistele la concursul de Miss

uv

Autografe DJ Project pentru cititorii CL

■ Vineri și sâmbătă s-a 
desfășurat prima ediție 
a târgului producă
torilor de consum.

Deva (I.V.) - începând de 
anul acesta la poalele Cetății 
Devei se desfășoară târgul 
producătorilor de consum, 
care reunește peste 20 de 
firme, de la amenajări de 
grădini și obiecte sanitare 
până la expoziție de mașini și 
inscripționări pe diferite 
materiale. Ediția de anul 
acesta, a mai reunit pe lângă 
diferitele firme și un program 
dedicat locuitorilor Devei și 
nu numai.

Au fost invitate formații 
cunoscute pe plan național ca 
Body N Soul și Dj Project, 
artiști locali și s-a organizat 

și un concurs de Miss Cetate, 
care s-a desfășurat pe decur
sul a celor 2 zile, câștigătoare 
fiind desemnată din cele 11 
concurente, Cristina Amihă- 
iesei. Ziua de vineri a avut ca 
invitați speciali formația 
Body’ N Soul, care a reușit 
să facă atmosferă în rândul 
spectatorilor cu ajutorul 
dansatoarelor ce îi însoțesc în 
concerte, dar cea mai aștep
tată seară a fost cea de 
sâmbătă, care a avut ca invi
tați formația Dj Project, 
aceștia având un recital de o 
jumătate de oră, trăit la 
intensitate de mulțimea ve
nită special pentru ei.

Prima ediție s-a încheiat cu 
foc de artificii și discotecă în 
aer liber, toți gândindu-se la 
ce surprize ne vor rezerva 
organizatorii anul viitor. Formația Body'n Soul Miss Cetate 2005

mailto:ina.jurcone@lnformmedia.ro
mailto:daniel.iancu@infonnmedla.ro
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„Dansul" vindecător
Deva (V.R.) - în curând devenii interesați 

pot descoperi taina vindecării în pași de 
dans. La Casa de Cultură „D. Muntean” 
Deva, între 15-21 octombrie, Asociația 
sportivă Qigong Dao Timișoara organizează 
cursuri de Taijiquan, o tehnică taoistă de 
„viată lungă”. Ea se poate practica la orice 
vârstă și în orice stare a sănătății. Pentru 
efectul terapeutic, OMS a declarat-o drept 
mijlocul cel mai eficace de păstrare a 
sănătății. Această artă marțială non-vio- 
lentă, cu origini străvechi, duce la relaxare 
și echilibru, deci e indicată în combaterea 
stresului și revigorarea organismului. 
Rezultate importante se pot obține în 
tratarea unor suferințe ale sistemelor osos, 
muscular, cardiovascular, respirator ș.a.

Calendar religios
26 septembrie - Pomenirea mutării la 

Domnul a Apostolului și Evanghelistului 
loan Teologul.

Deva (S.B.) - Sfântul loan Evanghelistul 
a fost feciorul lui Zevedei și al lui Salomi, 
care era fiica logodnicului Iosif. Domnul 

nostru Iisus Hristos era deci 
unchi lui loan și frate al 
Salomiei, fata lui Iosif. Aces
ta a fost cu Iisus și la vân
zare și la răstignire și a 
luat-o pe Fecioara Maria în 
casa sa, slujind-o până la 
adormirea ei. Soarta lui a

fost să meargă să propovăduiască în Asia. 
A îndurat multe nedreptăți și umilințe, a 
făcut minuni și a întors spre credință multi 
oameni necredincioși.

Scenă biblică

21 apr.-2O mai

21 mart.-20 apr.

Atenție,la orice act, ca să nu plătiți pentru alții. încercați 
să faceți o impresie bună! Colegii apreciază profesionalis
mul dv.

Zi cu planificări riguroase. Ga să păstrați cadența nu vă 
puteți permite relaxarea. Reglementați urgențele acti
vității dv.

21 mai-20 iun.
*

Numeroase schimbări de program vă strică planurile. Poate 
trebuie să faceți câteva drumuri scurte în interes de servi
ciu.

unurATi.......... ............:...... .. .... ..... ..
Energie electrică______________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan____________________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă______ _____ ___________________ __________
Nu sunt planificate întreruperi îr nizarea apei în Deva.

Soluția integramei din 

numărul precedent: P
- R - VAS - NATURA
- UR - PETALE - 0 - 
CANAR - CAZ - GO - 
ECRU - MARO - MARS
- LILA - NIT - Bl - IVI
- IE - I - AVANS - R - 
ȘATEN - ARS - FL - 
TENTE - PRES - ITAN
- IC - RE - ALBA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjameme lift 235090

&

21 iun.-20 iul.

Premonițiile sunt esențiale pentru dv! înlăturați oboseala 
care vă barează drumul. Atenție la cei ce vă provoacă la
confesiuni!

21 iul.-20 aug.

în casă fiecare vorbește altă limbă, a dispărut înțelegerea.
Doar dv îi puteți ajuta în găsirea limbajului comun, a deciziei 
corecte.

21 aug.-20 sept.

Sunteți în formă, vă adaptați ușor la situații noi. Rezolvați 
probleme familiale importante. Nu exagerați cu sfaturile
oferite! „

21 sept.-2O oct.

Trebuie să vă obișnuiți cu ceva nou. Poate fi vorba despre
schimbarea ritmului de lucru ori a locului de muncă.

21 oct.-20 nov.

Greșelile de dimineață sunt ușor de corectat, nu intrați r
panică! E mai grav dacă se produc confuzii. Se anihilea 
mai greu.

21 nov.-20 dec.

Sunteți mal nostalgic ca de obicei. Nu aveți timp să visați 
la trecut, o veste importantă vă deschide noi orizonturi.

21 dec.-20 ian.

Vă faceți ușor dușmani, pentru că nu le explicați de ce 
reacționați într-un anumit fel. Vă mai rămân amicii, dar
sunteți nemulțumit.

21 ian.-20 febr.

Vi se cere ajutorul ori vi se dă o nouă sarcină. Totul e neclar
Nu ezitați să cereți precizări ca să îndepliniți sarcina cu suc
ces.

21 febr.-20 mart.

Dacă mai aveți dorințe secrete față de persoana iubită, i 
le puteți împărtăși azi. Se pare că sunteți mai convingător 
ca oricând.

î
i

06.30-07.00 Observator - 
Deva (r) 

1630-16.45 Știri locale

750 Ju. .aiul TVR 
7:50 Euro-dispecer 
8:00 Lecții 
0 perTu teta 

9:00 Săr’tate 
pentru 
toți

9 ’0 Teleshopping 
10:00 Festivalul

International 
Cerbul de Aur, Brașov, 
2005 (r)

1220 Telenddopedia
(reluare) 

1330 Dr. Becker 
14:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
1430 Teleshopping 
1550 Televiziunea -

[>] o lume 
nebună
(reluare)

1530 Kronika 
16:55 Expediție h 

neamoscut (r)
1730 Nocturne

(reluare)
1830 Dr. Better
g (reluare)

1950 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

30300 lartă-mă. Cu Raluca 
Moianu

21 ju Din culisele Festivalului 
International Cerbul de 
Aur, Brașov, 2005

22:00 Jeremiah
23S0 tanali11 tv” Sport 

Met.j
2330 Semnate complexe

13 (dramă, SUA 1997) Cu: 
Brooke Langdon, Jason 1 
tendon. Regia Sasha 
Gelbart

1 iOS Nocturne
250 Jurnalul TVR (r) 

Joe cd frumos (dramă,
[3 coprod., 2000). Cu: 

Sharon Stone, Billy Con
nolly, Gil Bellows, 
am Smollett. Regia 
tepnen Metcalfe (r)

<45 Sănătate pentru toții
(reluare)

5:1 S Expediție In necunoecut
* (reluare)

550 Destine secrete
640 Tetaehooulna

7:00 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și 
g neliniștit 

10:15 Tu ești, tu câștigi 
11:15 Detectivii de la second

13 Sight (comedie, SUA 
1989, r)

13:00 Știrile Pro TV 
1345 Zâmbete Ihtr-o pastilă

(r)
14:15 Victime inocente

Q (thriller, SUA 1993) 
16:00 Tânăr și neliniștit Cu:

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

17^0 Știrile Pro TV 
17:45 Teo.

Emisiune de divertis
ment. Teo se întoarce 
într-un decor total 
schimbat cu subiecte 
interesante pentru 
toată lumea și cu un 
nou look 

1950 Știrile ProTV Sport Vre
mea

20:15 Proiect Cobra 2
U (acțiune, SUA 1994) 

Cu: Frank Zagamo, 
Bryan Genesse, Beth 
Toussaint. După ce 
președintele Statelor 
Unite ordonă dezamor
sarea celei mai pericu
loase bombe nucleare 

22:15 La Bloc Noul sezon al 
serialului debutează cu

S neașteptate decizie a 
familiei Curcă de a ple
ca în Spania la cules 
de căpșuni 

2350 $1lt1la Pro TV 
23:45 Dispăruți Orii urmi 

Cu: Anthony LaPaglla,
0 Poppy Montgomery, 

Marianne Jean-Bap- 
tlste, Enrique Murdano 
Jr., Eric Close

04S tartrim tivl 
1:15 Omul ara educe cartea 
130 Revizie tehnici
SOO Teo (r)

630 în gura presei
7:00 Observator.

Sport
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura 
presei (r) 

10:30 Concurs 
interactiv

12:00 Dădaca 
1230 FIFPRO

World Player Awards 
2005 (r) 

13:00 Observator
Cu Simona Gherghe

15:00 Secretul 
g Măriei 

16:00 Observator
Cu Andreea 
Berecleanu și Andrei 
Zaharescu

1645 Anastasia
B Cu: Elena Korikova, Petr 

Krasilov, Daniel 
Strakhov

1745 9595-Teînvață ce să 
fad

18:55 Sport 
1950 Observator Cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. Sport. 
Meteo

2050 Tristan și Isolda (aven-
[3 turi, coprod., 1998) Pri

ma parte. Cu: Ralf 
Bauer, Lea Bosco, 
Joachim Fuchsberger. 
După moartea tatălui 
lui, prințul Tristan s-a 
dus să locuiască în 
Cornwall, la curtea 
unchiului său, care-l 
tratează ca pe un fiu. 

2250 Secretul
HMăriei

2350 Observator 
0900 Experiment mortal 
q (thriller, SUA 2002). Cu: 

Pavan Grover, Michelle
* Wolff, Mark Voltura, 

Marco Rodrlguez, Lance 
” Henriksen

concurs 
hteractiv 

$00 Observator (r) 
4)00 Dldaca (r) 
430 Anastasia (r) 
530 9595-Ta învață a si 

fed (r)

6:00 Executorii (comedie, 
H Franța, 2000) 

7:35 Amor cu fiica șefului 
. H meu (comedie, SUA, 

2003)
9:05 Gemenii (romantic, 
13 Franța, 2004)

’ 10:35 Fast Food (comedie,
13 Australia, 2003) 

12:05 Nebuni după cai (aven-
13 turi, SUA 2001). Cu: 

Michael Glauser, Brit
tany Armstrong, 
Jonathan, Cronin, Scott 
Subiono. Regia: Eric 
Hendershot

1335 Peștele cel Mare
Q (dramă, SUA, 2003). Cu: 

Ewan Mcgregor, Albert 
Finney, Billy Crudup, 
Jessica Lange

* 15:40 Spy Kids 3-D: Sfârșitul 
O locului (aventuri, SUA 

2003)
17:00 Beyoncă: Live at Wem

bley Arena
18.-00 Amor cu fiica șefului

13 meu (comedie, SUA 
2003)

19:30 Re platourile de 
filmare. Episodul 39

?0,00 Ce-și dorește o fată
Q (comedie, SUA 2003). 

Cu: Amanda Bynes, Col- 
• in Firth

I ’45 Satul (suspans, SUA, 
13'2004). Cu: Joaquin 

Phoenix, Adrien Brody, 
Sigourney Weaver 

2330 Equilibrium (SF, SUA 
Id 2002). Cu: Christian 

Bale, Dominic Purcell, 
Sean Bean 

1:15 Păcate de familie 
13 (dramă, SUA 2004). 

Cu: Kirstie Alley, Will 
Patton

245 Restaurantul (comedie, 
(3 SUA 2000). Cu: Aman

da Aardsma, Raquel 
Baldwin, Luis Guzmân, 
Stephen Baldwin, 
Michael Rooker

455 Orele (dramă, SUA, 
132002). Cu: Nicole Kid

man, Julianne Moore, 
Meryl Streep, Stephen 
Dlllane

0750 D'Ale Iu1 Mitică (reluare) 
08:00 Teleshopping 0835 
CeZar și tipar (reluare) 09:00 ; 
Minorități sub trei dictaturi (r) 
09:30 Poftă bunăl (r) 10:00 
Atenție, se cântă 111:15 Secrete 
regale 1145 Pasiuni (film seri- ' 
al) 1240 Farmece (film serial) 
13:30 Teleshopping 14:00 
Desene animate 14:30 încur
căturile lui Zack (film serial) 
15:00 împreună în Europa 
16:00 Zona de conflict 16:35 
Jurnalul TVR. Sport. Meteo 
17:00 Rebelii (s)18.-00 Jurnalul 
Euronews 1830 Zestrea 
românilor 1950 Moștenitoarea 
(serial) 20:00 Trăsnlții din 
Queens (serial) 2030 Ardele
nilor 2130 Jurnalul TVR. Sport - 
Meteo 2250 Jurnalul Euronews 
22:15 Iubiri și secrete (dramă, 
Italia, 2004) Prima parte. 00:00 
Inspectorul Linley (film serial)

1 
07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teleshoping 10:15 Lu
mea Pro Cinema 11:00 Testa
mentul judecătoarei 1350 De
sene animate 14.*00  Viața la 
Casa Albă (s) 15:00 Verdict: 
crimă I (s, r) 16:00 Telefonul de 
la miezul nopții (s, r) 17:00 
Reversul medaliei 19:00 Suro
rile 20:00 Xena: Prințesa ' 
războinică (s) 22:00 Amenin
țare din junglă 00:00 Cristi 
Tabără cu ochii pe ei

11:00 Mozaicul zilei 11:55 Jur
nal parlamentar 1245 Diversi
tatea religiilor 13KX> Ora de știri 
14:00 Magazinul romilor 1430 
Domovlna 15:00 încântare 
16:00 Planeta albastră 17:00 
Știri 174)512+1735 Telesport: 
CM de lupte 1830 Știri 1838 
Știri regionale 18:50 Discuții 
între generații 19:35 Povești 
1950 Vecinii 2030 Știri, meteo, < 
sport 21:05 Glrofarul albastru 
22:05 Sex interzis 23:00 Luni 
seara 2330 Casa culturii 2450 
Dezbatere

08a00 Sport cu Florentina 0835 
Dragoste și putere 0930 Sun
set Beach 1025 Casa noastră 
1045 Sport, dietă și □ vedetă 
11:15 Tele RON 12:20 Tele
shopping 12:50 Sunset Beach 
(s) 1420 Garito (I) 1525 Dra
goste și putere (s) 1625 Gari
to (II) 17:25 Trăsniți în N.A.T.O. 
(s) 184)0 Focus 1845 Oamenii 
votbesc 1930 Da sau nu 20:00
Poliția în acțiune 21:00 Trădați 
în dragoste. Cu Ernest 22:00 
Trăsniți în NA.T.0.2230 Focus 
Plus 23:15 Pro Sport Show 
0150 Focus plus. Sport. Meteo 
0250 Poliția în acțiune (r)

06:00 Al șaptelea cer (r) 0645 
Acasă în bucătărie (r) 08:00 
Culoerea păcatului (r) 09:15 
Corazc: latino (r) 114)0 Ama
zoana ) 12:00 Valentina, 
grăsuța i ea frumoasă (s) 1450 
Legături de familie (s) 15:30 
Micuțul Fijolito (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre
mea de Acasă 1830 Inocență 
furată 20:30 Lacimi de iubire. 
Cu: Adela Popescu, Dan Bor- 
deianu, Lucian Viziru, Nicoleta 
Luciu 2130 Culoarea păcatu
lui. 2230 De trei ori femeie 
00:00 Poveștiri adevărate (r) 
0045 Lacimi de iubire (s, r)

.«'n

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Albumul național (r) 134)0 Ochi 
negri (r) 144X) Jurnalul de prânz 
14:30 Detectivi în paradis (s) 
1530 Ruth Rendell (miniserie) 
16:30 Ochi negri (s) 1730 Na
ționala de bere 18:30 24 de ore 
Național TV 19:20 Sport Na
țional TV 1945 Țară Iu' Papură 
Vouă 20:00 Inspectorul Lavar- 
din (polițist, coprod., 1986). 
Inspectorul Lavardin e trimis să 
investigheze asasinarea scri
itorului Raoul Mons 22:00 Bar
ton Fink 00:00 Naționalul de 
la miezul nopții

07:55 Mokka (magazin) 10:05 
Sodă ■ joc telefonic 11:00 
Teleshop 12:20 Salome (s) 
13:20 Joc telefonic 14:15 
Doamna bătrână șl garda de 
corp (f) 16:15 Cărările Iubirii (s) 
1645 Anita (s) 17:25 Monk(s) 
18:25 Al șaptelea cer (s) 1930 
Știri, meteo 2050 La bine șl la 
râu (s) 2030 Activ 2155 Mul
timilionar 2150 Coajă de 
banană - show parodie cu Bigi 
- Nacsa 22:50 Szulăk Andrea 
Show 23:55 Hack (SUA 2002). 
Cu: David Morse, Georae 
Dzundza, Brian Delaney 0055 
Bună seara, Ungarlal 01:30 
Joacă pe viață șl pe moarte (1)

0630 Teleshoping 074X) Viața 
; dimineața 09:00 Verissimo.

Emisiune de divertisment și 
varietăți 10:00 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 1040 Jet set 
1050 Calendar ecumenic 1150 

' Economia în 60 de minute (r) 
1250 Fan X1230 Teleshoping 
1355 Marș forțat 14:00 
Teleshoping 1435 Showbiz (s) 
1550 Teleshopping 1535 Cuba 
(cf) 1630 Ne privește! 1850 61 
Vine presai 205Q Foc încru
cișat 22:00 Nașul. Cu: Radu 
Moraru. Umor, jovialitate și de
tașarea în tratarea subiectelor 
2345 Știri 00:00 Foc încrucișat

REALITATEA

08.45 Un dar din dragoste. 
Povestea lui Daniel 
Huffman (dramă, 
SUA 1999)

10.30 Lungul drum spre 
casă (dramă, SUA, 
1998)

12.15 Un iubit pentru 
Crăciun (dragoste, 
SUA 2004)

1445 Cântece de dragoste 
(western, SUA 1994, 
0

1630 Un dar din dragoste. 
Povestea lui Daniel 
Huffman (dramă, 
SUA, 1999, r)

18.15 Lungul drum spre 
casă (dramă, SUA, 
1998, 0

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Război intergalactlc 
2245 Brigada de poliție

06:00 Realitatea de la 06:00 
, 0645 Bună dimineața, Româ- 

nlal 1045 Bani europenl/Ro- 
mânl/Orașe/ Bani de buziunar 
11:15 Deschide lumea (r) 1130 
Realitatea bursieră 13:15 Des
chide lumea (r) 15:15 Audienți 
in direct 1650 Realitatea de la 

■ 01M51 isc. României
' 1745 Editorii Realității 1845

Realitatea zilei 20:15 100% talk 
show Cu Robert Turcescu 2150 
Realitatea de la 21:00 2145 
Cifrele Realității 2250 Jurnal 
2245 Filiera 23:00 Politica, 

• frate I 2330 Știri 0050 Reali
tatea de la 00:00' •

DISCOVERY
08.00 Revelații Industriale: 

Povestea Europei
0950 Planetele
1050 Crocodilii ucigași din 

Costa Rlca fr
1250 Vânătorii de mituri 
1350 NYPD Scuba
1450 Itevalețil Industriale:

Povestea Europe
1650 Progresa uriașe
1750 Cursa
1850 Curse asurzitoare 
1950 Mașini extreme ■- 
2050 Vânătorii de mituri 
2150 Transplant de amintiri 
2250 Retușat cu bisturiul
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• Prelungire. Prin OU nr. 127/2005, s-a
prelungit termenul de depunere a cererilor și 
actelor doveditoare pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate, până la 30.11.2005 
inclusiv. Cererile de retrocedare trebuie să 
fie însoțite de actele doveditoare. (I.J.)

Caravana Tineretului în

• Bani pentru veterani. Veteranilor de 
război care, din cauza deficitului de teren în 
localitățile unde domiciliază, nu au putut fi 
împroprietăriți conform Legii 44/ 1994, li se 
vor acorda compensații bănești cu valoarea 
de 1564 RON. (I.J.)

Doar 500 
de copii

Petroșani (I.J.) - Doar 
500 de copii s-au născut 
la Maternitatea Petro
șani în acest an. Com
parativ, în anul 1989, în 
aceeași perioadă, s-au 
născut peste 1.300 de 
copii. Numărul. decese
lor este și el în creștere, 
la 410. Primele opt luni 
ale anului au adus în 
fata ofițerului stării ci
vile 150 de cupluri, iar 
în fata judecătorului s- 
au desfăcut peste 80 de 
căsătorii. în urma re
censământului din 2002, 
la Petroșani locuiau 
46.714 persoane, cu 6.000 
mai puține decât în 
1989. în 1989, în Petro
șani au fost înregistrate 
1.986 de nașteri, 587 de 
decese, 476 de căsătorii 
și 150 de divorțuri.

Carol Schreter
(Foto: Ina Jurcone)

Datornici
Petorșani (IJ.) - Peste 
98 de milioane RON 
este datoria acumu
lată de primăriile din 
Valea Jiului, Regiei de 
Apă Petroșani și 
provin din neplata 
facturilor la termofi- 
care și a unităților de 
învățământ. în topul 
datornicilor se 
situează CL Lupeni 
cu 2,7 mil. RON.
Urmează Primăria din 
Petroșani, cu 2,8 mii. 
RON și cea din Vul
can cu 3,2 mil. RON. 
„La rectificarea de 
buget am decis să 
acoperim aceste 
datorii", declară Ca
rol Schreter, primarul 
Petroșaniului.

■ Autoritatea Naționa
lă inițiază un program 
cu sloganul „Ești tânăr, 
ai Autoritate!".

Iha Jurcone___________________
ina.jurcone@infarmniedia.ra

Deva - Caravana ANT 
include principalele centre 
universitare din țară și loca
lități rurale. „în județul Hu
nedoara, Caravana va ajunge 
la începutul lunii noiembrie 
și cu această ocazie DJT 
Hunedoara, în parteneriat cu 
asociațiile de tineret va orga
niza o acțiune în centrul 
Devei și una în Petroșani”, 
precizează directorul DJT 
Hunedoara, Lorincz Szell.
Concursuri

Prin intermediul Caravanei 
se lansează două concursuri: 
de eseuri, cu temele: Fețele

Rectificare de buget Serbare de 50.000 RON
H Bugetul CL Petroșani 
a fost majorat cu 
1.675.300 RON, fiind 
de 38.414.860 RON.

Petroșani (I.J.) - Econo
miștii apreciază că veniturile 
primăriei se vor majora cu 
75.500 RON din prestări de 
servicii ale polițiștilor comu
nitari. Banii proveniti din 
rectificare de buget vor fi alo
cați, în cea mai mare parte, 
instituțiilor universitare, 
restul de 500.000 RON, fiind 
pentru retehnologizarea și 
modernizarea punctelor ter
mice.

Tombole și premii
Băcia (L.L.) - Toți oamenii veniti la ma

nifestare au avut ocazia să participe la o 
tombolă cu premii oferite de sponsori. „Au 

fost puse în vânzare 1000 de 
bilete de tombolă care s-au 
epuizat, în câteva minute. 
Premiile puse în joc au fost: 
o vițea, doi purcei, un berbe- 
cut, trei saci de sămânță, doi 
saci complexe combinate, un 
topor și un fierăstrău. Par

ticiparea crește de la an la an, la fel cum 
cresc și așteptările oamenilor. încercăm să 
nu-i dezamăgim și să venim cu noutăți de 
fiecare dată”, spune gazda manifestării, pri
marul comunei Băcia, Emil Rișteiu.

Emil Rișteiu

Mâncare pentru toți pofticioșii

„Bălțata românească", 
ediția a V-a, BăciaA f

M La târgu l-expoziție 
au participat sute de 
oameni și zeci de soci
etăți cu profil agricol.

Loredana Leah
lcredana.leah@informtnedia.ro

Băcia - Miza manifestării 
este desemnarea celui mai 
frumos exemplar din rasa 
„Băltata românească” și pen
tru că pe raza comunei Băcia 
sunt nu mai puțin de 180 de 
animale, misiunea comisiei 
este cu atât mai dificilă. în 
acest an au fost prezentate în 
expoziție 26 de animale (15 
vaci, 6 juninci, 5 vițele), pro
prietarii acestora fiind din 
localitățile Petreni, Tâmpa și 
Băcia.

Pentru selectarea celor 26 
de exemplare s-au luat în con
siderare mai multe criterii 
printre care și producția de 
lapte/an. Comisia de bonitare 
prezentă a acordat punctajul 
luând în considerare dez

Muzică, mâncare și veselie
Băcia (L.L.) - Oamenilor veniti în număr 

foarte mare la „Băltata românească” li s- 
au creat toate condițiile pentru a petrece o 
duminică deosebită. Mici, bere, batal la 
proțap, porc Ia proțap, sărmăluțe și balmoș 

.£ sunt doar câteva dintre bunătățile culinare 
cu care organizatorii i-au tentat pe partici
pant!. Pentru că cel mai așteptat moment al 
oricărei serbări câmpenești este spectacolul 
folcloric, nici muzica bună nu a lipsit. 
Lenuța Evsei, Mariana Suciu, Lia Ciobanu, 
Eugen Pistol, Viorel Bunea, Mihai Petreuș 
și Hie David, acompaniați de frații Marișca, 
au oferit spectatorilor cele mai frumoase 
momente de folclor autentic.

La succesul manifestării au contribuit și elevii comunei

județ

Inițiatorii proiectului au demarat acțiunea în județ (Foto: Ina Jurcone)

discriminării în România de 
azi; Imperativele integrării 
României în UE, Carte sau cal
culator și Cultură vs. Gunoi. 
„La concurs se va alege una 
dintre cele patru teme, pe baza 
căreia se redactează un eseu 
de maximum 4 pagini. Lucră
rile vor fi tehnoredactate cu 
caractere de 12 Times New

„Am decis ca 178.800 RON 
să fie alocați pentru plata 
salariilor polițiștilor comuni
tari, au fost majorate cu 
242.000 RON cheltuielile cu 
c “dine a publică și siguranță 
națională. Cei inai multi bani 
am decis să fie folosiți pentru 
învățământul preuniversitar. 
De asemenea considerăm că 
trebuie refăcută rețeaua ter
mică la Muzeul Mineritului. 
Avem în vedere și subvenția 
pentru diferența de preț și 
tarif aferente energiei termice 
livrate populației”, precizează 
Carol Schreter, primarul 
municipiului Petro-șani.

voltarea corporală a ani
malului și parametri pro
ducției.
Din nou câștigător

Marele premiu a fost 
câștigat, la fel ca anul trecut, 
de Băltata Sîmbolea, propri
etar Dionisie Muntean din 
Băcia. „Nu am nici un secret 
prin care în fiecare an să ies 

Genul acesta de manifestări 
trebuie cultivat și permanentizat 

la nivel local.

Ion Simion

câștigător, dar îmi iubesc și 
îngrijesc animalele. Animalul 
este ca omul. Dacă nu este 
iubit nu arată bine”, spune 
Dionisie Muntean. Toți par- 
ticipantii au câștigat premii 
constând în bonuri pentru 
furaje și aditivi furajeri, va
loarea totală a premiilor de
pășind suma de 54 milioane 
lei vechi.

Roman și vor fl expediate prin 
poștă la adresa Autoritatea 
Națională pentru Tineret, str. 
Vasile Conta, nr. 16, sector 2 
București până la data de 
3.10.2005 (data poștei). Premi
ile vor consta în locuri gratu
ite în tabere și alte premii. 
Celălalt concurs, „Tabăra ide
ală”, este un concurs de grup.

■ 50.000 RON au 
fost alocate de CL 
Petrila pentru 
"Zilele orașului".

Petrila (I.J.) - Pentru 
două zile, petrilenii s-au 
bucurat de un week-end de 
excepție. La ediția a IlI-a au 
cântat și au încântat 
orășenii și invitații Direc
ția 5, Delia, Pops, Mioritic, 
Geo Popa Band și interpreti 
locali care au susținut spec
tacole alături de trupa de 
gimnastică aerobică de la 
CS Petroșani.

Sîmbolea, cea mai frumoasă "Bălțată românească" autohtonă

Adam Herpeni din Petreni 
este la cea de-a V-a partici
pare din tot atâtea ediții, anul 
acesta participând cu câte un 
exemplar atât la categoria 
vaci, dar și la categoria vitele.
Ideea manifestării

Sufletul Băltatei Românești 
este însă loan Pădurean, cel 
care în urmă cu cinci ani a 
avut ideea organizării acestui 
gen de târg-expozitii, idee 
acceptată nu doar de Primă

Concurentii vor concepe un 
proiect de maximum 10 pa
gini pe tema impusă, iar echi
pa va fi formată din cel mult 
5 membri. Conceperea proiec
tului va respecta criteriile 
standard. Condițiile de trimi
tere și tehnoredactare sunt 
identice cu cele ale concursu
lui anterior”, mai spune Szell.

Seria festivităților a fost 
însoțită de lansări de 
reviste, vernisaj de artă la 
Casa de Cultură și 
expoziția de numismatică. 
Cei care au fost sâmbătă la 
Petrila au avut parte de un 
foc de artificii.

Duminica a fost dedicată 
muzicii și tradițiilor popu
lare locale, cu expoziții de 
fotografii reprezentative, 
documente adunate în timp 
de doctorul Dumitru Gălă- 
tan. Primarul Ilie Păducel 
a împărțit diplome și pla
chete pentru personalități 
ale orașului.

ria și Consiliul Local Băcia ci 
și de Direcția Agricolă Hune
doara și Consiliul Județean 
Hunedoara.

„Văzând interesul deosebit 
de care se bucură an de an 
această manifestare ne dăm 
seama că lumea este dornică 
de o agricultură performantă 
și că treptat înțelegem că pen
tru un trai mai bun avem 
nevoie de o astfel de agricul
tură”, spune directorul 
DADR, Ion Simion.

Premiul I - vițele: M..Drijman, Băcia
Premiul I - juninci: Mai Vasile, Băcia
Premiul i - vaci: Petru Muntean, Petreni
Valoarea totală a principalelor premii a fost de aproximativ 15 milioane lei 
vechi.

mailto:ina.jurcone@infarmniedia.ra
mailto:lcredana.leah@informtnedia.ro


Cumpără Cuvântul Liber în perioada 28 septembrie - 4 octombrie sau abonează-te 
pe luna octombrie, și nu pierde șansa de a câștiga o bibliotecă necesară oricărei case!

Citește Cuvântul Liber in continuare!



Iarba verde din... deplasare

• Leu pe doi. Pilotul hunedorean Mihai Leu 
a ocupat locul 2 la Raliul Muscelului, desfă
șurat sâmbătă și duminică, revenind pe podi- 
um după o serie de 4 etape în care a aban-

’5’ donat din cauza defecțiunilor tehnice. Leu 
era pe locul IV, după prima zi și a urcat pe 
podium, ieri, când a câștigat PS 7 Nucșoara. 
Detalii în Pagina sport de mâine. (C.M.)

• Alonso, campion la F1. Spanioldl Fer
nando Alonso (Renault) a devenit la 24 ani 
cel mai tânăr campion mondial din istoria 
Formulei 1, după ce a ocupat, aseară, locul 
3 în Marele Premiu al Braziliei. Pe locurile 1- 
2 la Indianapolis s-au situat Montoya și 
Raikkonen (ambii McLaren-Mercedes). (C.M.)

■ Jiul a cucerit al cin
cilea punct pe terenuri 
străine, confirmând 
previziunile lui Chirilă.

ClPRIAN MaRINUȚ__________________
ci pr ian. mar inut^inf onnmedia.ro

București - Jiul a demon
strat încă o dată că se simte 
mult mai bine în deplasare 
decât în fața propriilor supor
teri, remizând, ieri, la 
București, cu FC Național. 
După 0-0 la Cluj cu CFR și 2- 
1 la Vaslui cu cealaltă nou- 
promovată, echipa lui Chirilă 
a jucat curajos în CoWoceni, 
iar cutezanța i-a fost răs
plătită cu o remiză. Antre-
norul minerilor a declarat că

rezultatul este unul bun și 
echitabil.

“A fost un meci greu, în 
care am întâlnit o echipă pu-

Stadion: Cotroceni; Spectatori: 800. «r***,-
1-0 (min. 50): Hristu Chlacu a șutat din eentrul careului și a marcaîHg«pi- 
itând de greșeala fundașului Kalai; 1-1 țmln. 59): Movilâ a reluat cu jwuI 
din colțul careului mic o centrare a lui Claudiu Drăgan de pe partea sâi^â. 
în minutul 87, Cristian Săpunaru a marcat, dar golul său a fost anulatjje 
motiv de ofsaid.
FC Național: Prunea - Ghindeanu, Mehmetovici, Săpunaru, Thwaite - țhi- 
acu (75 - R. lancu), Eiță, Srhoj, Griffiths (69 - M. Oprea) - Bad, BundeaÎ61

- M. Savu '61).
Jiul Petroșani: Mulțeseu - Bidoiu. C. Dinu (54 - Movilă). MINbm, Kalai, Perenei
- M. Gheorghe (64 Drăghici), llin (87Vezan), Pâdeșan, Petru - Cl. Dragan.

.. .......................... ............ .................. - ....... I*- 1 ■-n •'

FOTBAL I MW**

Scor departe de adevăr

3

Q)

terminat după închiderea ediției.____________ _________
Clasamentul

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vil-a: sâmbătă: FCM 
Bacău - Farul 1-1; Pandurii Târgu Jiu - Gloria 2-1; Oțelul 
- CFR Cluj 0-1; FC Argeș - FC Vaslui 1-0; Poli Timișoara - 
Sportul 0-0; duminică: Poli lași - Steaua București 0-1; FC 
Național - Jiul Petroșani 1-1; Partida Dinamo - Rapid s-a

1. Steaua 7 5 2 0 14-3 17
2. CFR Cluj 7 4 3 0 13-3 15
3. Farul Constanța 7 4 2 1 10-8 14
4. Dinamo 6 4 1 1 17-4 13
5. FC Național 7 4 1 2 6-9 13
6. FC Arqeș 7 3 3 1 9-6 12
7. Sportul 7 2 4 1 11-7 10
8. Poli Timișoara 7 2 3 2 7-3 9
9. Rapid 6 2 3 1 8-5 9
10. Poli lași 7 3 0 4 5-8 9
11. FCM Bacău 7 2 . 2 2 3-9 8
12. Oțelul Galați 7 1 3 3 5-12 6
13. Jiul Petroșani 7 1 2 4 4-9 5
14. Gloria Bistrița 7 1 2 4 4-10 5
15. Pandurii 7 1 0 6 4-13 3
16. FC Vaslui 7 0 1 6 3-13 1
Etapa a VIII -a, 1-2 octombrie: Steaua - FCM Bacău; Rapid
- Poli lași; Gloria - Dinamo; CFR Cluj - Pandurii Tg. Jiu; 
Sportul - Oțelul; Jiul Petroșani - Poli Timișoara; FC Vaslui
- FC Național; Farul - FC Argeș.

■ FC CIP Deva a con
trolat extrem de autori
tar meciul cu nou-pro- 
movata United Galați.

Deva (C.M.) - Realitatea 
din teren, de la partida, dis
putată aseară la Sala Spor
turilor din Deva, între FC 
CIP și United Galați, este 
departe de diferența de trei 
goluri la care s-a încheiat par
tida.
Demonstrație de forță

Dacă tabela ar fi reflectat 
cu adevărat diferența dintre 
vicecampioana națională și 
nou-promovata din Galați, la , 
posesia mingii sau la nu
mărul ocaziilor de gol, dife
rența de scor ar fi trebuit să 
fie de la 10 goluri în sus. Cel 
puțin în prima repriză, FC

Penalizări pentru Cetate
Roman (C.M.) - Cetate Deva a suferit, 

sâmbătă, a patra înfrângere din tot atâtea 
meciuri disputate de la startul campiona

tului până în prezent, 
pierzând cu 21-23 (12-15) par
tida din deplasare cu HCM 
Roman. Handbalistele pre
gătite de Liviu Jurcă și loan 
Mătăsaru au început bine 
jocul, conducând cu . 1-2

Denisa Filip goluri, dar apoi echipa gazdă 
a profitat de erorile 

devencelor și a reușit să întoarcă soarta 
partidei. „Filip a dat 3-4 pase la adversare, 
punându-le pe contra-atac. Apoi, s-au ratat 
patru aruncări de la șapte metri, două prin 
Cartaș și câte una prin Tătăran și Filip și 
jocul s-a întors, deși HCM Roman era o 
echipă de bătut", relata Marian Muntean, 
președintele clubului devean. „Spre surpin- 
derea mea arbitrii nu au fost chiar așa hoți 
cum mă așteptam și au tras cu gazdele doar 
în proporție de 5-10%. Deci de data asta vina 
e a echipei și nu mai pot face concesii, ast
fel că jucătoarele vor fi sancționate”, pre
ciza Muntean.

Schimbarea la fața la FC Corvinul 2005
Hunedorenii au obținut 
prima victorie din actu
alul sezon în deplasare 
cu FCM Reșița.

ClPRIAN MARINUȚ, 
Marius Moraru (Reșița)

Reșița - Corvinul 2005 a 
realizat prima surpriză 
plăcută din acest campionat 
pentru suporterii săi, câș
tigând partida din deplasare 
cu FCM Reșița, după o 
evoluție mult schimbată în 
bine față de meciurile, ante
rioare. Gazdele s-au crezut 
dinainte învingătoare în fața 
ocupantei ultimului loc inDara (C.M.) - Rezultatele etapei a 6 -a, sâmbătă 24 sep

tembrie: Gaz Metan Mediaș - Liberty Salonta 0-1; FC Bihor 
Oradea- ISC Turzii 1-3; FCM Reșița - Corvinul 2QO5 0-1; 
Unirea Dej Minerul Lupeni 0-0; CFR Timișoara Apulum 
A.I. 3-0; Unirea Sânnicolau M.- Gloria II Bistrița 1-0; Olimpia
S.M.- U. Clui 1-0. UTA Arad a stat.
Clasamentul
1. Gaz Metan 6 3 2 1 7-2 W"
2. Liberty Salonta 6 3 W 1 6-3 11 '
3. U. Cluj 5 3 1 * 8-2 10
4. ISC Turzii 6 2 4 0 8-5 10
5. CFR Timișoara 6 ’«L 1 2 7-8 10
6. FC Bihor 6 3 0 3 11-7 9
7. Mineruf Lupeni .5 2 2 1 4-3 8
8. Olimpia S.M. 6 2 1 3 7-10 7
9. Unirea Dej 6 1 3 2 7-6 6
10. FCM Reșița 6 1 3 2 5-5 6
11. U.T. Arad 5 1 3 1 5-6 6
12. U. Sânnicolau 5 2 0 3 6-11 6
13. Corvinul 6 1 2 3 7-11 5
14. Unirea A.l. 5 1 t B 4-8 4
15 Gloria II 5 0 3 2 1-6 3

Hunedoara egală cu
Hunedoara - Selecționata 

pugilistică a județului Hune
doara formată din sportivi de 
la CS Constructorul Hune
doara, OS Siderurgica Hune
doara și G&S Deva a remizat, 
sâmbătă, la Hunedoara, cu 
echipa clubului Dinamo Bu
curești.

în cadrul galei organizate 
de Victor Leu, fratele fostului 
campion mondial Mihai Leu, 
la Sală Constructorul din 
Hunedoara, s-au desfășurat 16 
partide, la categoriile copii,

1

Apărarea Jiului a fost foarte bine organizată de către tehnicianul lonuț Chirilă

FC CIP Deva - United Galați 5-2 
Sala Sporturilor Deva; Spectatori:

»’__ ;
1-0: Lupu (min 10); 2-0: Lupu 
(min.11); 3-0 Tomescu (min. 19); 
4-0: Matei (min. 23); 5-0: 
Șotârcă (min. 26); 5-1: Vezeteu 
(min. 36); 5-2: Bratea (min. 37). 
FC CIP: Bejinariu, lancu - 
Molomfălean, Matei, Gherman, 
Lupu, Măgureanu, Al-loani, 
Tomescu, Șotîrcă, Dobre, Moț. 
Antrenor - Marius Rupacici, 
United Galați: Crăescu, Buruiană 
- Bratea, Grecu, lancu, I. Andrei, 
Condescu, Vezeteu, Ghiță. 
Antrenor - Marian Cozma.

clasament, iar Corvi nul 2005 
a știut să profite de lipsă de 
concentrare și imaginație în 
ofensivă a reșițenilor.
Cu adevărat echipă

Corvinul a surprins plăcut 
la acest joc, arătând ca o 
echipă bine articulată. Baza 
jocului hunedorenilor SPffost 
defensiva, solidă și ermetică 
și s-a opus cu succes an
gajărilor în adâncime a vâr
furilor gazdelor. Elementul 
care a dus la concretizarea 
jocului bun al Corvinului a 
fost contraatacul, hunedorenii 
creându-și multe ocazii prin 
acest gen de faze. “Venirea 
celor doi jucători de la 

cădeți și tineret, toate meci
urile fiind răsplătite cu 
aplauze de cei apropximativ 
1000 de spectatori.

Opt dintre întâlniri au fost 
câștigate de dinamoviștî, pa
tru de sportivi de la Con
structorul (antrenor Bie Cap
tări) și câte două de boxeH de 
la CS Siderurgica (antrenor 
Cezar Corduneanu) și G&S 
Deva (antrenor Silviu Vulc), 
astfel că amicalul Hunedoara 
- Dinamo București * s-a 
încheiat la egalitate: 8-8. 

ternică, cu valori individuale 
net superioare nouă. Știam că 
putem obține puncte pe uni
tatea colectivă și forța grupu
lui. Am început într-un sis
tem 5-4-1 pentru că știam că 
Național va ataca pozițional. 
Stabilisem că dacă vom primi 
gol vom scoate un fundaș cen
tral și vom risca cu doi ata- 
canți, lucru pe care l-am și 
făcut. Este un rezultat echi
tabil”, a spus Chirilă.
Forță psihică

Chirilă a menționat că ar fi 
vrut să înceapă meciul cu o 
formulă 4-4-2, dar că echipa

CIP s-a aflat în terenul advers 
cam 90 la sută din timpul de 
joc, punând presiune asupra 
porții apărate de Crăescu și 
Buruiană (după 2-0).

Matei (la minge) a debutat in fața suporterilor FC CIP

Totuși, în ciuda dominării 
autoritare, echipa antrenoru
lui Marius Rupacici, n-a găsit 
decât de trei ori antidot pen
tru apărarea arțăgoasă și 
bine organizată a oaspețior. 
Scenariul s-a repetat parțial 
și după pauză, când FC CIP 
a mai punctat de două ori.

La 5-0 devenii au început să 
joace pentru public și noua 
galerie, apelând la pase cu

Armătura Zalău pe care i-am 
titularizat a dat consistență 
jocului nostru. Băieții au aler
gat mult, s-au bătut pentru 
fiecare minge și s-au sprijinit 
reciproc, respectând cu 
strictețe tactica impusă la 
antrenamente”, explica loan 
Eetcu, jocul bun al hunedore
nilor.

Echipa lui Petcu ar fi putut 
scăpa printre degete victoria 
pe final dacă Bălăci n-ar fi 
țintit transversala la lovitu
ra de la 11 metri dictată de 
Cristina Dorcioman, în ulti
mul minut al prelungirilor, 
pentru un presupus henț în 
careu comis de Ambruș. 
“Sperăm ca acum, după ce ne- 

L32 itg - Iulian Buciuc (Dinamo) b.p. - Cosmin Tteteanu (Siderurgica)
Costinescu Năstase (Constructorul) b.p - Ștefan Nicolae (Dinamo) 
cat. SB kg -Florian Dinu (Siderurgica) b.p. - Mario Radul (Dinamo)________
cat. 42 kg - Florian Dinu (Constructorul) b.p. - Dan Răducanu (Dinamo) 
Nicușpr Nica (Dinamo) b.p - Ciprian Apodoresei (G&S Deva)______________
cat. 44 kg - lonuț Văduva (Dinamo) b.p. - Nicolae Chereqi (Constructorul) 
cat 46 kg - Alexandru Paraschiv (Dinamo) b.p. - lonuț Baciu (Constructorul) 
cat. 48 kg - loan Boboc (Dinamo) b.p. - Alexandru Tetean (Siderurgica) 
cat. 50 kg - Dan Spătaru (G&5 Deva) ab. - Andrei Gheorghe (Dinamo) 
Silviu Costea (Dinamo) b.p. - Alin Kiss (Siderurgica)________________________
cat. 51 kg - Radu Porao (Constructorul) a.b. - Nicolae Baboi (Dinamo) 
cat. 52 Kg - Petre Răducanu (Dinamo) b.p. - Bogdan Juratoni (G&S Deva) 
cat. 54 kg - Marius Buzesc (Constructorul) b.p. - Bogdan Olteanu (Dinamo) 
cat 60 kg - Viorel Țugui (Dlnamo) ab. - Bogdan Rășcanu (Siderurgica) 
Alin Rășcanu (Siderurgica) b.p - lonuț .rcJnicu (Dinamo)________ _________
cat. 70 kg - Cezar Juratoni (G&S Deva) b.p. - Cosmin Mariniță (Dinamo)

sa nu e încă pregătită pentru 
acest sistem. “Suntem o 
echipă mică, formată din 
jucători care deocamdată au 
confirmat doar în Divizia B 
și din fotbaliștii noi. Au 
început cu frică, practicând 
un joc de așteptare. Apoi au 
prins încredere pe parcurs. 
Acest rezultat le va da forță 
psihică jucătorilor mei, iar 
acum vom încerca să 
spargem gheața și pe teren 
propriu”, a afirmat antre
norul Jiului, lonuț Chirilă. 
Tehnicianul a precizat că 
după acest rezultat nu își 
simte amenințat postul.

călcâiul și combinații spec
taculoase.

Relaxarea celor de la FC 
CIP le-a permis gălățenilor să 
iasă la joc și să arate că nu 
degeaba sunt în prima ligă. 
Drept urmare, în vreme ce 
devenii căutau spectacolul, 
irosind ocazie după ocazie, 
United a marcat de două ori 
și a realizat un scor la care 
nici măcar nu sperau.

0-1, (min. 65): Pepenar șutează 
sec din interiorul careului, după 
o lansare In adâncime a lui 
Mitrică.
FCM Reșița: Stoianov - Gurici, 
Căprariu, Tânc (min. 28, Hamat)
- Mihăilă, Lupu, Chivescu (min. 
50, Gideon), Bar - Hardău (min. 
65, Doană), Bălăci, Bercsenyi.
Corvinul 2005; Opric - Ceaușu, 
Ambruș, Iova, Bumbac, Pisoiu 
(min. 80, Hațegan) - lacob, 
Vișan, Mitrică (min. 87,Ciorea)
- Pepenar, Țîrlea (min. 46, 
Mihu). Antrenor - loan Petcu.

am demonstrat nouă înșine 
că se poate, să le putem oferi 
suporterilor rezultatele pe 
care le așteaptă”, preciza loan 
Petcu.

onnmedia.ro
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• Victorie. Pugilistul ucrainean Vladimir 
Klitschko l-a învins la puncte pe nigerianul 
Samuel Peter, sâmbătă, la Atlantic City, și a 
devenit challenged numărul 1 pentru 
titlurile de campion mondial la categoria 
grea, versiunile WBO și IBF.(MF)

Young va cere reexaminarea
• Pe tușă. Internaționalul ceh al echipei 
Borussia Dortmund, Jan Koller, s-a acciden
tat la un genunchi, sâmbătă, în timpul me
ciului cu FSV Mainz, 1-1, din etapa a Vll-a a 
campionatului Germaniei, și va fi indisponibil 
șase luni, a anunțat gruparea germană.(MF)

Schleicher, campioană
Madrid (MF) - Sportiva germană Regina 

Schleicher a devenit, sâmbătă, la Madrid, 
campioană mondială la ciclism pe șosea, du
pă ce le-a devansat la sprint pe Nicole Cooke 
(Marea Britanie) și pe Oenone Wood (Aus
tralia), Schleicher, in vârstă de 31 de ani, a 
mai câștigat trei curse de Cupă Mondială 
(Marile Premii de la Plouay, Castillia și 
Leon), precum și Campionatul Germaniei 
2005. Primele zece locuri în cursa feminină 
din cadrul Campionatelor Mondiale de ci
clism pe șosea, au fost ocupate de urmă
toarele sportive:
1. Regina Schleicher

8

■ Atletul american este 
suspendat pe viață după 
ce a fost depistat că a 
consumat eritropoetină.

New York (MF) - Atletul 
american Jerome Young, sus
pendat pe viață în noiembrie 
2004, după ce a fost depistat 
pozitiv la două controale an
tidoping, a doua oară cu eri
tropoetină (EPO), intenționea
ză să solicite reexaminarea 
cazului său, a declarat agen
tul sportivului, Morris Chro- 
botek. Chrobotek a afirmat că 
dorința lui Jerome Young es
te una îndreptățită, datorită 
îndoielilor existente în pre
zent în ceea ce privește su
biectul detectării eritropoeti- 
nei și a viciilor de procedură 
din cazul sportivului.

„Suntem pe punctul de a 
declanșa acțiunile legale îm
potriva Federației Americane 
de Atletism (USATF). Au exis
tat vicii de procedură în ceea 
ce privește controalele și vom 
acționa în acest șens”, a spus

Americanul Jerome Young a consumat eritropoetină.

■ fi K
Chrobotek. Morris Chrobotek 
a precizat că a prezentat deja 
această situație federației a- 
mericane, Agenției Ameri
cane Antidoping (USADA) și 
Comitetului Olimpic Ameri
can (USOC).

Pe 10 noiembrie 2004, Je
rome Young, campion mondi
al în anul 2003 în proba de 400 
metri, a fost suspendat pe 
viață după ce a devenit pri
mul sprinter depistat pozitiv

cu EPO. Sportivul a fost depi
stat pozitiv în urma unui con
trol efectuat la reuniunea de 
la Paris, pe 23 iulie 2004.
Antecedente

Young mai fusese depistat 
pozitiv cu nandrolon pe 26 
iunie 1999, însă în 2000 a pu
tut participa la Jocurile Olim
pice de la Sydney, federația 
americană luând decizia de a 
nu-1 exclude din lot. Tribuna

lul de Arbitraj Sportiv (TAS) 
a hotărât, pe 29 iunie 2004, că 
Young ar fi trebuit să fie sus
pendat pentru doi ani, înce
pând cu data la care a fost 
depistat pozitiv, și deci să nu 
participe la JO de la Sydney. 
Pe 18 iulie 2004, Federația In
ternațională de Atletism a 
decis anularea tuturor rezul
tatelor obținute de Jerome 
Young în perioada 26 iunie 
1999 - 25 iunie 2001.

2. Nicole Cooke
3. Oenone Wood
4. Porte Rasmussen

(Australia)

5. Chantal Beltman
6. Bronzlni

• 8. Anita Valen
9. Jolanta Pollkeviciute

(Germania)10. Triad Worrack

7. Susanne

Germana a trecut linia de sosire.

Eșec, Everton
Liverpool (MF) - Echi

pa Everton, adversara 
formației Dinamo Bucu
rești în turul I al Cupei 
UEFA la fotbal, a fost în
vinsă, sâmbătă, pe teren 
propriu, de nou-promo- 
vata Wigan, într-un meci 
din etapa a Vll-a a cam
pionatului Angliei. Uni
cul gol al partidei a fost 
înscris de Francis, în mi
nutul 47. Partida dintre 
Everton și Dinamo va 
avea loc joi, la Liverpool.

Chile și Elveția se mențin
■ Cele două reprezen
tare în Cupa Davis au 
înregistrat victorii în 
întâlnirile din week-end.

Santiago/Geneva (MF) - E- 
chipa de Cupa Davis a statu
lui Chile a reușit să rămână 
în Grupa Mondială, în urma 
victoriilor înregistrate, la 
Santiago, în primele trei me
ciuri ale întâlnirii cu Pakis
tan, informează AFP. Fernan
do Gonzalez l-a învins, vineri, 
cu scorul de 6-0, 6-0, 6-1, pe

pakistanezul Aqeel Khan, in 
primul meci de simplu, iar 
Nicolas Massu s-a impus, cu 
scorul de 6-2, 7-6 (7/4), 6-1, în 
fața lui Aisam-ul-Haq Qure
shi, în a doua partidă a întâl
nirii. Menținerea echipei din 
Chile în Grupa Mondială a 
fost decisă de victoria înregis
trată, sâmbătă, de cuplul chil
ian Fernando Gonzalez/Nico- 
las Massu în meciul cu Ai- 
sam-ul-Haq Qureshi și Aqeel 
Khan, scor 6-1, 6-3, 6-0. Ieri au 
avut loc meciurile Nicolas 
Massu (Chile) - Aqeel Khan

(Pakistan) și Fernando Gon
zalez (Chile) - Aisam-ul-Haq 
Qureshi (Pakistan).
Și Elveția

Echipa de Cupa Davis a El
veției a reușit să rămână în 
Grupa Mondială, în urma vic
toriilor înregistrate, la Gene
va, în primele trei meciuri ale 
întâlnirii cu Marea Britanie. 
în primele două, disputate vi
neri, Roger Federer și Stanis
las Wawrinka s-au impus în 
fața lui Alan Mackin respec
tiv Andrew Murray. ,4.

Lars Pria, pe locul 127

Ofertă serioasă
.Roma (MF) - Echipa Ferrari este dispusă 

să îl ofere lui Valentino Rossi 60 de mili
oane de euro pentru un contract pe trei 
sezoane, în cazul în care italianul ar decide 
să renunțe la motociclism în favoarea For
mulei 1. „Dacă Valentino Rossi ar decide cu 
adevărat să treacă la Formula 1 în 2007, Fer
rari ar avea pregătită pentru el suma de 60 
de milioane de euro, evideAt pentru întreg 
contractul, care ar expira în 2009”, a notat 
Gazzetta dello Sport. Directorul tehnic al 
echipei Ferrari, Ross Brawn, a recunoscut 
intefesul scuderiei pentru Rossi.
» „Considerăm că asocierea Ferrari-Rossi 
este foarte atractivă. Totul depinde de el", 
a spus Brawn. Gazzetta dello Sport mențio
nează că Rossi, de 26 de ani, a negat, recant, 
că ar fi ajuns la un acord cu Ferrari.

■ Rutierul cu dublă 
cetățenie, română- 
germană, a participat 
la CM de ciclism.

Madrid (MF) ■ Singurul re
prezentant al României la 
Campionatele Mondiale de ci
clism de la Madrid, Lars Pria, 
rutier cu dublă cetățenie, ro
mână și germană, s-a clasat 
pe locul 127 în proba de șosea, 
la categoria Under 23, infor
mează site-ul oficial al compe
tiției. Lars Pria a terminat 
cursa după 4 ore, 16 minute, 
2 secunde, la 19 minute și 39 
secunde de învingător.

Competiția a fost câștigată 
de ucraineanul Dmitro Gra- 
bovski (3:56.23), fiind urmat 
de australianul William Wal
ker și rusul Evgheni Popov, 
cronometrați cu același timp, 
3:56.49. La startul probei s-au 
înscris 177 de concurenți, în-

registrându-se 42 de abando
nuri, numai 135 de rutieri 
reușind să termine cursa.

Sportivul român a sosit în 
ultimul pluton, format din opt 
rutieri, cronometrați cu ace
lași timp.
Mai ușor

Lars Pria, al cărui tată este 
român, iar mama germană, 
și-a obținut cetățenia română 
în această vară și a partici
pat, în luna iunie, la Campi
onatele Naționale de Ciclism 
ale României, unde a reușit 
clasarea pe locul al treilea în 
proba de contratimp indivi
dual. Pria a declarat, în vară, 
că își dorea să obțină cetă
țenia română pentru că li este 
mai ușor să participe la com
petițiile internaționale majore 
ca reprezentant al României, 
decât al Germaniei, țară în 
care ciclismul este mult mai 
dezvoltat.

Adrian Mutu este în formă.

Mutu merită să fie titular

Suspendat de FIFA
. Sofia (MF) - Antrenorul echipei naționale 
de fotbal a Bulgariei, Hristo Stoicikov, a fost 
suspendat de FIFA pentru următoarele pa
tru meciuri, pentru „declarații defăimătoa
re” făcute la finalul partidei cu Suedia, din 
grupa a 8-a preliminară a Cupei Mondiale 
din 2006, informează site-ul novinite.com.

în afera faptului că nu-și va putea con
duce echipa de pe bancă la următoarele pa
tru meciuri oficiale, Stoicikov a fost amen
dat de forul internațional eu suma de 15.600 
de dolari. Selecționerul bulgar l-a acuzat 
pe președintele UEFA, suedezul Lennart Jo
hansson, că ar fi influențat rezultatul parti
dei cu Suedia, disputată pe 3 septembrie și 
pierdută de Bulgaria cu 0-3.

în timpul meciului, la care a asistat și 
președintele forului fotbalistic european, 
Stoicikov a fost trimis in tribună de arbi
trul belgian Frank De Bleeckere.

Maria Sarapov*

Maria Șarapova a 
abandonat

Beijing (MF) - Sportiva ru
să Maria Șarapova, numărul 
1 mondial, a abandonat, sâm
bătă, în semifinalele turneu
lui WTA de la Beijing, dotat 
ou premii de 585.000 de dolari, 
în momentul în care era con
dusă, cu scorul de 6-4, 2-1, de 
compatrioata sa Maria Kiri
lenko, informează AFP. Ru
soaica Maria Șarapova a pă
răsit terenul după o oră de 
joc, din cauza unor dureri la 
mușchii pectorali. „Nu am 
realizat că avea o problemă. 
Pur și simplu eram concen
trată asupra jocului meu și 
am fost surprinsă când ea a 
cerut să fie văzută de un 
medic”, a declarat Kirilenko.

■ Atacantul lui Juventus 
Torino a jucat bine în 
meciul de sâmbătă, cu 
Parma, fosta sa echipă.

Torino (MF) ■ Agenția Da- 
tasport a notat, după meciul 
dintre Juventus Torino și 
Parma, scor 2-1, în care Adri
an Mutu a evoluat până în 
minutul 69, că fotbalistul ro
mân a demonstrat, prin evo
luția sa, că merită un loc de 
titular în echipa torineză. Da- 
tasport i-a acordat lui Mutu 
nota 6,5. „A revenit la Parma 
și a demonstrat că merită să 
fie titular. Este singurul, ală
turi de Camoranesi, care a 
avut curaj în prima repriză”, 
menționează agenția italiană.

Cotidianul II Giornale, care 
scrie că Mutu a fost „obscur”, 
i-a acordat internaționalului 
român nota 5. „Mult artificiu 
și puțină substanță”, adaugă

II Giornale. Potrivit site-ului 
tgcom.it, Mauro Camoranesi, 
autorul primului gol al 
echipei Juventus în partida 
de sâmbătă, a declarat că 
Mutu a fost unul dintre cei 
mai buni jucători de pe teren. 
„Echipa a fost foarte compet
itivă. Mutu a fost unul din
tre cei mai buni jucători de 
pe teren, deși nu a jucat mult 
timp”, a spus Camoranesi.
Emoții pe Ennio Tardini

La rândul său, Adrian Mu
tu s-a declarat mulțumit de 
victoria obținută în fața fos-Ă 
tei sale echipe. „Pentru mine,r^ 
este întotdeauna o plăcere și 
o emoție să joc pe stadionul 
Ennio Tardini. Sunt mulțumit 
deoarece am învins și am gă
sit o echipă Parma puternică 
și care s-a luptat până la 
sfârșit. Aceasta va fi o depla
sare dificilă pentru oricine”, 
a afirmat Mutu.

novinite.com
tgcom.it
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Vând garsoniere (19)

• 2 camere, etaj 1, Dacia, jaluzele exterioare, 
parchet. lavaDil, gresie, faianță, gaz contorizat, 
obiecte sanitare noi, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 228109.

• Deva, Mărăști etaj 3, contorizări, 
bucătărie, baie, balcon, 27 mp, preț 550 
milioane lei, negociabil, fără intermediari. 
Tel. 0722/751552.

■ zona Procesul dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)

• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
X» 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel.

•,,$745/253662,211587. (Evrika)

• zona uri Nou, zonă liniștită, etaj 2, deco
mandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
•zona Di i, dec., etaj 2, balcon, ușă metal 
nouă, parchet laminat, gresie, faianță, apometre, 
liberă, preț 74.000 RON, tel. 0723/251498,232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, Poliția județeană 40 mp, dea, 
et 2, bucătărie modificată balcon mare, gresie, 
faianță parchet, apometre, gaz conzorizat, 
vedere la stradă preț 85.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)

• zonă centrală etaj intermediar, balcon, 
parchet apometre, ocupabilă repede, preț 630 
mil. lei/63.000 RON, neg., tel. 0723/251498,232809, 
0788/165702. (Fiesta Noră)

• Zamfirescu, et 1, modificată 40 mp, parchet, 
faianțași gresie noi, tavan fals, rigips, spoturi, 
apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 815 
mii., tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Miorița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită ușă lemn capitonată 
foarte bine întreținută preț 78000 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 millei. 235208,0721/985256. (Rocan 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, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Măriști, dec., mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Mărăști vedere ia stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)

• et 3, dec., balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• 2 Carnete, semidec., parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)

. • zona Dorobanți, dec., modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet, gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet corrtorizată gresie, faianță parchet,

■ 'avane false și spoturi, preț 820'rtiîl., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)

<J c.
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• dea, centrate termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dea, bloc de cărămidăbalcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914688, 0720/387896. (Casa 
Betania)

• zona Gojdu, sdec, contorizări, gresie, faianță 
parchet, lavabil, inst. sanitare noi, preț 94,000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)

• zona L Creangă dea, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).

• dea, buc, baie, balcon, contorizări, et inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154.401, 227542, 
seara (Garant Consulting)

• dec, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara) 1
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• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• 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)
•et 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• et 3, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet, contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)
•et l dec., proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania)

• et 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania) 

•ugerrt, zona Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• zona Micro 15, et. intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54500 ron, tel. 
0740.oi3971.(Garant Consulting)

• zona Dadă et. intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
•confort 1, peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. .Tel. 0741/154.401, 227542, seara 
(Garant Consulting)

• urgent Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, contorizări, et intermediar, neamenajată 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dec Dorobaiți, contorizată bine întreținută 
et. intermediar, suprafață mare, vedere în față 
preț 700 mii. neg, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)

Cumpăr garsoniere (20)

• In Deva zonă bună cu șau fără îmbunătățiri, 
ofer prețui pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 2 camere (03)

• btoc cărămidă, Deva, zona împăratul Traian, 
ocupabil imediat, preț 770 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0721/985256.

• bucătărie, baie, hol, contorizări, preț 60.000 ron. 
Deva Str. Straiului, nr. 4, bl. 66, sc. 1, ap. 6.

• central H^eg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.

• decomandate, 57 mp, balcon, ocupabil 
imediat Deva Bdul 22 Decembrie, zona Spital, 
etaj intermediar, preț negociabil. Tel. 
0745/888619,227661, seara
• Deva Al- Moților, etaj 1,34 mp, bloc cărămidă 
instalații sanitare noi, parchet, gresie, faianță 
contorizări, cheltuieli întreținere mici, preț nego
ciabil. Tel. 227698,0742/564654.

• Hunedoara, Piața Eliberării, decomandate, 
centrală termopane, preț negociabil. Tel. 
0746/031037.
• logenț semidecomandate. etaj 1, balcon, 
vedere în 2 părți, ocupabil imediat Deva 
Kogălniceanu, preț 95.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661.

• urgent sdeo, Al. Armatei, liber, curat lavabil, 
izolat, apometre, contorizări, preț neg, teL 
0740/173103,206003. (MimaSOn)

• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică preț 
28000 euro, teii«723/251458,232808 0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal piață dec., et. 1/4, boxă, 
centrală termică balcon mare închis, termopan, 
parchet stare f. bună ideal pt închiriat la un preț 
bun, zonă liniștită preț 150.000 RON, tel. 
0723/251498,232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona M. Viteazul, et. 3, dec, contorizări, 
balcon, bloc de cărămidă preț 116.000 RON, tel. 
0745/302200,232808, 0788/165703. (Fiesta Nora)

• Zona Minerului, dec., et 1, bloc de cărămidă 
50 mp, balcon, contorizări, parchet faianță preț 
83.000 RON, tel; 0723/251498 232809,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Dorobaiți, dec, 54 mp, parter, la stradă 
bun și pentru spațiu comercial, gaz 2 focuri, 
apometre, repartitoare, posibilitate de 
cumpărare uscătorie, vedere în două părți, preț 
135.000 RON, neg, tel. 232809. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 1, circuit, balcon închis, ușă 
metalică parchet, gresie, faianță apometre, gaz 
2 focuri, preț 79.000 RON, tel. 0745-302200,232808, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Uzo Balcan, vedere la stradă etaj 4, 
semidec, balcon, parchet, fără modificări, tip 
standard, preț 50.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808 0745/302200. (Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 mil, neg. Tell. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă«nliaH,împăratul Traian, parchet, modi
ficat, contorizări. preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat, preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală, I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț neg. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
•zonal Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zona Zamfirescu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei. neg- 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet, lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bduL Decebal. et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•Ocaziei Zona Al. Strei ului, dec., et intermediar, 
superamenajat, centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• urgent, zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon,.et. 2, ocupgbil imediat, preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)'

I ■ zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona Udo, dec., et. 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc. Auto, et. 2, dea, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid. neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 1,3 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et. 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dea, 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 
balcon închis, gresie, faianță parchet, 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)

• zona Eminescu, dec, 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 str. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii; lei, 
neg, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

■ M. Eminescu, sdea, 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)
• dea, sqpraf^ă mare, centrală termică proprie, 
parchet, balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dea, sivratață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688, (Casa Betania)

• el 3, dec, balcon închis, st. 64 mp„ contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania)

• et 1, circuit, parchet, balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel, 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)

• el intermediar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță, parchet, recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 iei neg. Tel. 223400, 

0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)

• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet, bloc de cărămidă, Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)

• et 2, ocupabil imediat, proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet, Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)

• parter, bine întreținut, parchet gresie și 
faianță moderne, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• etț parchet, balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400, 0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)
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• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:
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fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra,
tel. 0721/513875,
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• dea, centrate, modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dea, zonă bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță, preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dea, zate ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• wgent contorizări, zonă bună balcon, preț 880 
mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ultracentral dea, et. intermediar, 55 mp, 
parchet, balcon mare, contorizări, interfon, preț 
1,2 mid, neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Banca Transilvania, sdec, 32 mp, 2 holuri, 
ușă metalică gresie, faianță modeme, parchet 
lamelar, bloc decent, et3, preț 630 mii, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Lia Auto, urgent, sdec, et. 3, parchet, 
contorizări, preț 590 mii, neg, ocupabil imediat, 
tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Zamfirescu, sdec, parchet, gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg., tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)

• Bălcescu, lângă intersecția cu 22 Decembrie, 
«c.. vedere în două părți, st 60 mp, contorizări, 
merită văzut, preț 880 mii, tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)

• Zona Zamfirescu, et. 2,2 Dalcoane, contorizări, 
st. 60 mp, vedere în 2 părți, parchet, bloc nou, 
preț neg., tel. 211075.0745/666W. 0726/130557. 
(Mondial Casa)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• regent in Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)
• zonă bute, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Bălcescu Nou, 2 băi, hol central, centrală 
termică geam termopan, preț 1,6 mid. lei, nego
ciabil, fără intermediari. Tel. 0723/566848.

• semidecomandate, etaj 3, Gojdu, Al. Lalelelor, 
centrală termică, balcoane închise, preț 1,150 
mid. lei. Tei. 225729,0745/159535.
•zona L Maniu,în L-uri, et. intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil Imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 1,3 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobaiți, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Progresul et. 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587. 0745/253662. 
(Evrika)

• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei. negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)

• zona Progresul dec, ușă metalică apometre. 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2. preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1,350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona becebal 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 Minerului, etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498,232809,0788/165702.  
(Fiesta Nora)

• zona Dorobaiți, et 1, dec., vedere in 3 părți, 
boxă, debara, 2 balcoane mari, 2 băi, parchet, 
faianță preț 160.000 RON, tel. 0723/251498, 
232808,0788/165702 (Fiesta Nora)

• zona Decebal dec., vedere deosebită etaj 
intermediar, apometre, gaz 2 focuri, 4 balcoane, 
bucătărie modificată parchet, 2 băi, preț 145.000 
RON, tel. 0745/ 302200, 232809, 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zonă centrate, 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, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)

• zonă centrală, amenajat cu centrală termică, 
dec., parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• Zamfirescu, dea, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 1,5 mid., tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
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• Dec, AL Viitorului, centrală termică, parchet, 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• zona, L Creangă, dec., contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță, camere parchetate, buc. mare, 1 balcon, 
preț 45.000 euro, neg., tel. 224.296,0788/36182. 
(Garant Consulting)

• Gofdu, CT, sdec, gresie, faianță, parchet, 1 
baie, 1 balcon, preț 135.000 RON, tel. 224.296, 
0788/36187. (Garant Consulting)
• sdec, buc, baie, contorizări, et. intermediar, 
zona, Gojdu, preț 115.000 RON, neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)

• urgent, zonă liniștită, et. 2, balcon închis, 
centrală termică, instalații Sanitare noi, preț 810 
mii., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona Dada, sdec., centrală, et. 2, bloc de 
cărămidă, ocupabil imediat, preț 800 mii., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, urgent, 90 mp, bloc cărămidă, 
parchet, balcon închis, dec, preț 38.000 euro, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)

• zona Dniărea, sdec, et intermediar, 
termopan, gresie și faianță moderne, parchet 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și gaz contorizate, preț 1,05 mid, neg, tel, 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă, preț neg, tel, 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• dec, zona I. Maniu, et. 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38.000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, L Maniu, hol central, bloc cărămidă, 
vedere bilaterală, preț de ocazie: 38.000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Mineralul, et intermediar, centrală 
termică, gresie, faianță, lamelar, balcon, bine 
întreținut, preț 830 mii. neg, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Deva, z<rt centrală sau Liliacului, plata pe loc, 
ofer 1,200 mid. lei. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
226194,221006,0741/959875.

Cumpăr casă (14)

• urgent, Deva sau Simeriâ, cu grădină, plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• zona Zandfrescu, parter, dec, pretabil priva
tizare, contorizări, 70 mp, preț 1,4 mid, neg, tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• ixgent, Băkescu, et. 3/4, sdec, balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1350 mid, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)

Vând ap. 4 camere (07)

• 2băi, 2 balcoane, etaj 1, Deva, zona Liliacului, 
preț 45.000 euro, fără intermediari. Tel. 
0727/011504.
• decomandate 112 mp, etaj 1, hol mare central, 
2 băi, 2 balcoane, parchet centrală termică, 
vedere în 2 părți, fără intermediari. Tel. 
0788/497895,
• Deva, garaj, boxă, dependințe comune 
(spălătorie, uscătoriepe palier), situat în bloc tip 
L (o singură scară), etaj 2, lângă piața centrală 
Tel. 0723/520342,0254/213303.
• Deva, l. Creangă etaj 2, centrală termică 
parchet, 2 băi, boxă amenajat preț 47.000 euro. 
Tel. 0722/664081.
• zona UBacteui, dea, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dea, centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1380 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă idtracentraB, et. 2, decomandate, 2 
balcoane, 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, 
termopan, parchet gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Băfcescu, dec, etaj 1, cu 2 balcoane, 2 bă, 
centrală termică gresie, faianță preț 1,460 
mil/146.000 RON, neg,, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 Ut 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet, loc rezervat pt. mașină preț 
M00 mid, neg, tel. 221001.0742/375994, (Casa 
Blanca)
• urgent zonă centrală et 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări modeme (centrală termică ter
mopan, eta), preț46300 euro. Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• et % dea, parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii, neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• regent zona Poliția Județeană et 1, dea, 112 
mp, contorizări, stare bună preț 1,7 mid, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• dec2Ht 2 balcoane, etaj 2, st. 100 mp, gresie, 
faianță parchet zona Dorobanți, preț 1,600 mii, 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557.- (Mondial 
Casai

Vând case, vile (13)

• cast Hinedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 2,2 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728.
• casăto Deva, 2 curți și grădină Str. Griviței, nr. 
31, ap. 1, preț 1 mid. lei și Ranault 11, af 1984. Tel. 
236510.
• sir. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170,233.180 
Fax: 224.550, 
www.slmal.ro,slmalOsmart.ro 
Mobilier de apartament, 
———- Mobilier de birou, 
uși PORTA ------------------------
—— Tapițerii, Camere de 

tineret
(28657)

• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000) 
•zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță et, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• 3 cam, baie, buc., CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasa, zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)
• 2 cam mari, buc., baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)
• zona peste linie, cu etaj, garaj, beci, 3 băi, 3 
balcoane, centrală termică termopane, curte, 
grădină 770 mp, preț 135.000 euro, tel. 
0745/159573,206003. (Mimason)
• ultracentral, 2 camere, bucătărie, baie, curte, 
grădină ideală și pt sediu firmă preț 8000 euro, 
tel. 0745/159573,206003. (Mimason)
• Deva, zona Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 băi, 1 bucătărie, mansarda nefin
isată parchet laminat termopan, gresie, faianță 
C.T. nouă fosă septică garaj la parter, an 
construcție 2004, Sc = 100 mp, gradină = 875 mp, 
front stradal = 9 m. Preț = 150.000 euro. nego
ciabil. Tel. 0746/225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Vând case de vacanță (15)

• cabană cu mansardă și teren 1000 mp, Cosțeșți 
nr. 25 A. zonă deosebita, liniștită grădină pomi. 
Tel. 0723/288282.

Vând case la țară (17)

• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus. 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 2 camere, bucătărie, anexe, casă de cărămidă 
preț 400 milioane, negociabil. Tel. 0744/387019, 
0741/182284.
• casă ta Băcia, nr. 3, preț 970 milioane lei. Tel. 
216231.
• in Homorod, 8 km de Geoagiu Băi, curte mare, 
pomi fructiferi, pretabil casă de vacanță 45.000 
ron, negociabil. Tel. 0254/248539,0788/720353.
• vând/schknb urgent casă în Dobra, 3 camere, 
bucătărie, baie, apă curentă curte, grădină 1200 
mp, cu apartament 2 camere, în Deva, preț 800 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/888619,227661, 
seara.
• In Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Bretea Mureșană 3 cam., baie, pivniță 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tel. 224.296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)
• sat Boz, 4 cam., mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat, ST 2800 
mp. Preț: 1.000.000.000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• 3 cantore + anexe gospodărești, teren. 1500 
mp, corn. Crișcior, jud. Hunedoara. Preț: 
1.000.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

• 3 camere, bucătărie, baie, superamenajată 
centrală termică teren 600 mp, Simeria. Preț: 
1.700.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate in 
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.
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Tel.: 0MWS9 522,0MȘ59 522, ta: 0259413 467
Transport intern și internațional 3,5-201

CU PLATA UNUI SINGUR SENS
Căutăm producători de materiale www.marsiliatranscom.ro
de coni&tKțB în vederea realizării »|
unui parteneriat reciproc avantajos

SERVICE AUTOMOBILE S.A.
prin punctele de vânzare din Deva și Hunedoara 

PREIA COMENZI pentru toată gama de autoturisme DACIA. 
IMPORTANT:

ÎNCEPÂND DIN 09 SEPTEMBRIE 2005 și pentru DACIA 
LOGAN DIESEL

INFORMAȚII: ' ’' H.'L. .; Iii '
Deva. Str. 22 Dec«nbrie,nr. 259-261, teL OS4/2K9OSj1î724/'25512?. ®
Hunedoara: Mul Dacia. nr, 19 bu,tel. 0254/717477; 0742/982526; 0721/470002. s 
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• p+1, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, garaj, atelier, curte și grădină Deva. 
Preț: 2.500.000.000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Abrud, jud. Alba, ultracentral, 8 camere, Sc = 
130 mp, teren 1000 mp. Poate fi folosită ca spațiu 
comercial. Preț: 50.000 EURO negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând teren (21)

• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului,. 
zonă agrement, casă vacanță Tel. 227242.

• 40 ari teren, ideal pentru agrement, 
construcție cabană drum de acces, curent elec
tric la 25 km de Deva. Tel. 234275.
• griflnăIntravilan, loc de casă și teren agricol, 
satul Cuieș. Tel. 0742/299309.
• intravian Băcia cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• Intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Informații, zilnic, la tel. 220269 sau 0746/029058, 
după ora 16.
• loc de casă, 1234 mp, intravilan Deva, str. 
Alexandru Vlahuță nr. 11. Tei. 211951.

• locdecasă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara. Tel. 211124.
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială, docu
mentația fazi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
62035a (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000) 
•intravilan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• IntravUari, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație ia zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• intravilan, 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)
• intravilan in Băcia, 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14.900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• Intravilan, Simeria, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopof
• intravilan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(CasaBetania)
• intravilan la DN 7 st. 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp., neg, tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228. (Casa Betania)
• zona 22 Dea, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224.296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zona Bretea Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg, tel. 
224.296,0788/36182. (Garant Consulting)
• zona Cnciț, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)

GEBO®
Pentru îmbinări perfecte!

Fitmguiile cu îmbinare rapidă GEBO' sunt concepute pentru .-epaiarea conductelor deteriorate, 
ușurarea reparații tor si efectuarea noilor, biansări in sisteme existente.
Eitingurite GEBO*  pot fi folosite pe conducte din materiale diferite (țevi din oțel, țevi din plumb, cupru 
și plastice), cu sau fără filet, respectiv cu dimensiuni diferite după standardele uzuale.
Argumente în favoarea folosirit fitinguri tor GEBO* :

1. Ușurarea lucrărilor in spatii strâmte, pline cu conducte și cabluri
2. Repararea și detensionarea conductelor sparte în tocuri sudate din cauza tensiunilor apăr ute din 

cauza dilatatiei.
3 Reparația simplă a conductelor îngropate în pereți
4. Fără sudură. fărăfiletare fi!

Prețui fitingunioi GEBO" nu se poate și nu trebuie luate in comparație cufftingunle obișnuite, penttu 
că prețul produsele GEBO' includ nu numai fiungul ci și o tehnologie de instalație! jl
Se găsesc pe piață mai mult de 65 de ara, sunt produse binecunoscute și adesea folosite in lucrări f 
de instalați- contemporane.

Vă așteptăm la depozitul nostru:

TIMIȘOARA
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• intravian in Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 2000 mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel, 0740/126029, (Prima- 
lnvest)
• intravilan, 1500 mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, 2 parcele, zona Vulcan, preț neg., tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)
• urgent, 3500 mp, intravilan, zona M. 
Sadoveanu, 70x50, gaz, curent apă pretabil 
motel etc, preț 30 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• Deva, ST 5 000 mp, gaz, apa, curent electric; 
ideal pentru construit casă Preț: 30 eurp/mp. , 
Tel. 0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• intravilan, Leșnic, parcelai: 2700mp, parcela 
2: 6000 mp. Pr’t: 5 euro/mp. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• intravian, Zăvoi, M. Sadoveanu, ST 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă curent ideal construcție case, preț 25 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043,0726/130557.  
(Mondial Casa)
• intravilan, str. Zăvoi, 500 mp, pentru 
construcție casă toate facilitățile, preț 40 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)

• intravilan, zona Dorobanți, st 250 mp, Fs. 12 m, 
toate facilitățile, preț 13.000 euro, neg, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial . 
Casa)
• B-dul 22 Decembrie, zona Dacia Service, S.T. 
3300 mp, F.S. 52m, bun pt orice activitate, 
toate fațilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

Cumpâr teren (22)

• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• In Deva, s=300-1000 mp, pentru construcții. 
Ofer prețul pieței. Tel. 0254-213050,0746/225726. 
(casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• urgent, zona Sala Sporturilor, amenajat, 
convector, ieșire la stradă liber, pretabil birouri, 
cablu net, frizerie, coafor, 30 mp, preț 640 mii., 
neg, tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona Miorița, 60 mp, gresie, termopan, 
contorizări, sistem alarmă 2,1 mid., neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)

• Deva, parter, alee de acces la bloa zona Dacia 
Preț închiriere: 90 euro/lună negociabil, preț 
vânzare a negociabil. Tel. 0746/225726; 0254-' 
213050. (Casa Majestic)

• Deva, zona Gării, gaz, apă curent electria st 
500 mp. Preț 26.000 euro negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Chirii imobile (29)

• ofer pentru închiriat casă 2 camere, intrări 
separate, contorizări apă gaz, curent trifazic, 
ideal pentru sediu firmă prestări servicii, Deva 
Str. Cernei, nr. 10, preț 200 euro/lună Tel. 
0723/288282.
• primesc in gazdă o fată preț 1 milion lei/lună 
jumătate cheltuieli comune, totul este conto
rizat Tel. 0740/469228,228046.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

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

• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spații comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)

• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)

• ofer 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 centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
•ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•oferap.2camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dea, mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Bianca)

• ofer viă mobilată ga. aj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994 (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilat-., zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001. 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 

euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688. 
(Casa Betania)
• ■ 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
rr rnă, baie modernă centrală termică 
pr rie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Cc tructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• garsonieră dep, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(CasaBetania)
• ap. 3 cam., nemobilat, parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centrală termică 
1000 RON/lună tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 cam. Aleea Transilvaniei, et 2, mobilat 
dotat, CT, 200 euro/lună tel. 0745/367.893. 
(GarantConsulting)
• ap. 3 cam, mobilat deosebit et zona Lido, 450 
euro/lună tel. 0745/367393. (Garant Consulting)

slmalOsmart.ro
http://www.marsiliatranscom.ro
rrielinda.ro
mailto:irrstslDh@melinda.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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• garsonieri, zona Gojdu, mobilată și utilată, 
contorizări,preț90 euro/lună. Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• ofer spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• ofer depozit (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună, tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lei/lună, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer halfedepozit, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună, tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)

oferă ap. 2 camere dec., zona Decebal, 
rastru sediu firmă sau birouri, vedere la stradă, 
cu’centrală termică, termopan, parchet nou, 
gresie, faianță, se poate mobila la cerere, pe 
termen lung, tel. 0723/251498, 232808. (Fiestâ 
Nora)
•Ofer pț. închiriere garsonieră complet 
mobilată, în Deva, preț 90 euro/lună. (Prima- 
Invest)
• caut urgent spațiu comercial, zonă cu vad 
bun, st 50-60 mp, tel. 0740/210780. (Prima-ln vest)

• ofer ap. 3 camere de lux, Bălcescu, toate 
condițiile, preț 450 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• ofer ap. 2 camere, mobilat, zona 22 Decembrie, 
et 3, preț 150 euro, tel. 0745/253413. (Mimason)
• ofer ap. 2 camere, circuit, zona Jiului, mobilat

/ \ preț 60 euro, 3 luni avans+garanție, tel. 
., \ 0740/173103,206003. (Mimason)

«ofer spațiu comercial, 100- 800 mp, Deva, preț 
. ,.y * 8euro+tva, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)

• ofer spațiu comercial, 105 mp, ultracentral, 
toate condițiile, preț 12 euro/mp, tel. 
0740/173103,0745/164633. (Mimason)
• ofer spațiu comercial, 130 mp, zona Dacia, preț 
7 euro/mp, tel. 0745/164633. (Mimason)
• ofer garai sub bloc, 20 mp, apă curentă, pentru 
depozit, preț 70 euro/lună, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• ofer ap. 2 camere, sdec., utilat, contorizări, 
pentru o familie serioasă, preț 120 euro/lună, tel. 
0745/159608. (Mimason)
• ofer urgent garsonieră, mobilată modest pe 
Eminescu, zona Bejan, preț 70 euro/lună, tel. 
206003. (Mimason)
• ofer, ap. 2 camere, zonă centrală, mobilat 
utilat complet frigider, aragaz, 2 tv„ mobilier 
dormitor, colțar, totul nou, preț 150 euro, neg., 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)

• vând agent Ford Sierra, 1800 cmc, stare foarte 
bună de funcționare. Tel. 0740/436888229628

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând grape purtate și pluguri pentru tractoare 
de la 15 la 45 CP. Tel.731494.
• vând motor trifazat 5,6 kw și 1000 
rotații/minut, nefolosit, și 2 fulii cu posibilități de 
reglaj până la 3000 rotații/minut; robot de 
pornire la 12 v.c.c și curent 150 A. Tel. 218186.

Piese, accesorii (42)

• vând diferite piese Lada, originale, bloc motor, 
vibrochen, ax came, aripi față, parbrize. Tel. 
770687.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

: 4

i

1 i

Alte imobile (27)

• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusi ness)

imobile schimb (30)

• schimb cabană cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costești, cu garsonieră sau teren, zona Deva, 
aștept și alte variante. Tel. 0723/288282. ,
• schimb urgent casă, Dobra, 3 camere, 
bucătărie, baie, apă curentă, curte, grădină, 
1.260 mp, cu apartament 2 camere, Deva. Tel. 
0745/888619,227661, seara.

Auto românești (36)

• vând Dada break, elemente noi, af 1985, preț 
3800 ron, negociabil. Tel. 220259.

•s «vând urgent Dacia 1310, af 1995, stare optică și
4 . tehnică foarte bună, acte și taxe la zi, preț 64 

milioane lei, negociabil. Tel,0726/369313.

Auto străine (37)

• vând FM Granada, stare foarte bună, acte la 
zi, 2000 cmc, cd Sony, anvelope noi, servo 
direcție, închidere centralizată, preț 1.000 euro. 
Tel. 218399,0720/348089.

/« • vând Opel Vectra 2.0 GT benzină, af 1991, 
) computer, aer condiționat, stare ireproșabilă, 

* radio, cd.abs, preț 3300 euro. Tel. 0722/664081.

Garaje (43)
I

• vând sau închiriez garaj situat pe teren propri
etate, Deva, Str. Cernei, preț 25.000 ron, nego
ciabil (respectiv 100 ron/luna), pe termen lung. 
Tel. 0744/603581.

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea, Deva, tel. 0726/224002.

• SC Dencd SRL Simeria vinde paturi 
metalice simple, pliante șl suprapuse, șl 
saltele.'«.0254/260770.

• vând cuier hol. cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună, 110/35/200 cm, 
preț 1,5 milioane lei. Tel. 221060,0720/432448

• vând ușă fag, stânga, înfundată, poloneză, 286 
ron, în folie; uși cu toc și sticlă, una dreapta, una 
stânga, geam bucătărie, ușă cămară, ușă 
debara, geam cămară, Deva. Tel. 0723/673644, 
0720/056909.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate cometdaiă vinde antene de 
satelit digitale, tocepând cu 560 ron, un an 
garartle

• vând pidt-up rusesc cu boxe, preț 2 milioane 
lei, negociabil. Tel. 221555,

îmbrăcăminte, încălțăminte 

articole sport (52)

• vând fasti piele neagră, nr. 50, lungă, preț 100 
ron, negociabil.Tel. 0720/306332.

Materiale de construcții (53)

• vând 150 bucăți cărămizi, grinzi, lațuri, scân
duri, lemn de foc, fier-beton. Tel. 229444.

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic 2401, motor, stare foarte 
bună, preț 180 lei, negociabil. Tel. 0254/221677, 
orele 12-21.
• vând mașhiă de spălat automată preț 100 ron. 
Tel. 223943.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

caută 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 între 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,
contactati-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

S.C. KOPY DACT SERV SRt—

- Confecționăm ștampile de orice tip

- Executăm copii xerox color și alb-negru 

până la FORMAT A O+

Str. Piața Libertății, nr. 20, tel./fax: 0254/712231: 
0722.380.643.

o *■  »*i&i
Informația te privește!

• donez un pisoi adult, castrat, curat și foarte 
educat unor iubitori de animale; are culoarea 
care anihilează energiile negative din casă, nu 
veți regreta. Tel. 0723/973283,222441, după ora 
21.
• vând porci mari 90 -180 kg și purcei de 4 luni. 
Tel. 210900,0744/611145.

Instrumente muzicale (60)

• «*nd  plan cu coadă vechi. Tel. 0254/215795.

Pierderi (62)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• pierdut legitimație călătorie loco pe rutele 6 -
8 pe numele Grec Franclsc. Se declară nulă,

• vând calculator AMD Duron, 16 Hz, 256 Mb
Ram, HDD 206 B, cdrom, boxe, monitor color, 
modem. Tel. 226858

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (0359) 409.222
0723-354.991 B
Str. Primăriei Nr.26 0 ► •—‘ W
ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti: 

Cete moi mici preturi: 
MONITOARE 15' de kr 450.000fei
MONITOARE 17'de ta - 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand
produse noi

E-mail: calculatoare"'rdslink.ro

Vinzi
Cumperi
înehiriezi
Schimbi
Cauți

Apeluri (65)

•Judecătoria Deva, prin sentința nr. 2806/2005, 
din 27.06.2005, dosarul 2785/2005, admite 
acțiunea civilă înaintată de reclamantul Dinu 
Iulian împotriva pârâtului Baranyi Nicolae și, 
în consecință, constată dreptul de proprietate 
al reclamantului Dinu Iulian asupra autoturis
mului Ford Sierra 23 D, culoare neagră, nr. 
înmatriculare HD-03-ENU. Cu drept de recurs 
în termen de 15 zile de la comunicare.

Matrimoniale (69)

• Agenda matrimonială româno-itallană SC 
ROMED1CENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoarei 
necăsătorite, văduve, divor 
prezentabile și aspect fizic plăci 
la sediul din ____, 2/J'..............
tel/fax 0354/401678 0254/745866,0742/301068, 
0744/801015. Web:www.romedicenter.net

așteapt_____________
ișoareleînte 18 ■ 45 ani, 
divorțate, serioase,

Bdul Traian, nr. 18/60,

Solicitări servicii (71)

• caut agent femeie pentru îngrijirea unui copil 
de 5 ani, 6 ore pe zi, în Hunedoara. Tel. 
0726/235968.
• caut urgent femeie pentru îngrijit permanent 
femeie bolnavă, la domiciliul acesteia, în 
Deva-Tel. 219934.

Prestări servicii (72)

• profesor, meritez matematică (și ladomiciliul 
elevului). Tel. 0722/211235.

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

distribuitori de presă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.

Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

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

• 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.

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• firmă autorizriâ execut factori: tencuieli 
inferioare șl exterioare, zugrăveli, vopsitori, 
cu materialul dlentuluL TeL 0254/232052, 
074V17434L

• SC Eml Preet SRL execută factori de 
zidărie, tencuWI exterioare șl Interioare, 
dulgheri, gresie, faiartă, parchet, toate la 
prafuri avantajoase. TeL «724/492920, 
0746/977868

• efectuez săptămânal transport de 
persoane In Italia, Franța șl Spania. Condiții 
^1 presuri foarte avantajoase. Relații la teL

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• kni ofer serviciul ca dispecer sau agent pază; 
împreună cu câine de pază, exclus agențiile 
pază, suplimentar permis auto, cat. B plus auto
turism, seriozitate reciprocă, tel. 221875, 
0745/300352.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm absolvente 2005 pentru labo
rator patiserie Deva. TeL 224114.

• SC Infomin SA Deva, teL 213915,214433, 
angajează operatori calculator pentru 
culegere date.?

Alege CL pentru anunțul tău

EVIDENTIAZÂ-TE!
r

• Gazeta d lunedoara angajează repor
teri. c rganizatori rețea
abonamente șl vânzători ambulanți. CV- 
urite se depun In clădirea Cepromin, etaj 1, 
camera 111 TeL 0722/981476, Ramona Rtcal 
șl 0254/217220.

angajăm ..undtori necalificați, depozit, 
max’- 25 de ani TeL 0722/233421

Daca vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

2 . . ■ 4
1 zporițle = 40.000 le, 1 apariție z 5C.IOO tel 1 apariție -100.000 lei 

(4W»oi) (6WmT) (lOIeiMl)
Saparf^«W1.000lei 5apariții» 200.000lei 5apariții = MO.EDOtel

(Utefirt) (ZSWrrel) (40M»<4)

■t * ' \ 1
• chioșcul de ziare de lângă
Comtim:
• chioșcul de ziare uin stația

: de autobuz On/'.m Micro 15:
• chioșcul d' Jare de lângă 
Galeriile •' ■ Artă Forma:
o chir» ui de ziare de lângă 
AH' entara Dacia;
' chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal.

«A»
Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
rdslink.ro
Web:www.romedicenter.net
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• De la rivali. David Beckham, le-a 
cumpărat celor trei fii ai săi pantofi sport 
dintr-un magazin de fabrică al unei firme 
care este rivala sponsorului său. El are un 
contract de sponsorizare în valoare de 5 mi
lioane de lire sterline cu Adidas, dar a ales 
pentru copiii săi ghete Nike. (MF) .

înmormântare greșita

Lemar - dublă 
victorie la pre
miile MOBO

Londra (MF) - Starul 
R&B Lemar a obținut 
două premii MOBO, la o 
ceremonie desfășurată la 
Royal Albert Hall din 
Londra. Cântărețul, un 
fost concurent la show

Ashton (Foto: EPA)

■ Doi pensionari au 
mers la o înmormântare 
unde „mortul" le-a 
deschis ușa.

Londra (MF) - Maurice și 
Shirley Dodwell au crezut că 
au asistat la incinerarea pri
etenului lor Roy Spencer. Dar 
când au ajuns acasă la aces
ta pentru pomană, au aflat că 
era viu și că de fapt fuseseră 
la incinerarea altui Roy 
Spencer. „A fost extrem de 
neplăcut. Am crezut că văd o 
fantomă”, a spus Maurice 
Dodwell, de 76 de ani, care a

ul de televiziune „Fame 
Academy”, a luat tro
feele pentru cel mai bun 
album și pentru cea mai 
bună performanță bri
tanică a anului. în 
vârstă de 27 de ani, Le
mar, care a fost nomi
nalizat la cinci categorii, 
a câștigat în fața unor 
staruri consacrate pre
cum Mariah Carey, Joss 
Stone și Estelle. Kano a 
primit premiul pentru 
cel mai bun debut, iar 
artistul britanic Sway a 
câștigat premiul pentru 
cea mai bună perfor
manță hip-hop. „Suntem 
mândri de moștenirea 
noastră britanică și dacă 
cineva ca mine poate 
ajunge la MTV, atunci 
copiii britanici pot avea 
speranță”,

de 22 de 
ani.

a 
declarat 
Sway, 
în 
vârstă

Păcălit pe 
Internet
Los Angeles (MF) - 
Ashton Kutcher, 
actorul hollywoodian 
care le face farse 
starurilor, a fost victi
ma unei păcăleli pe 
Internet, pe site-ul 
AshtonHacked.com. 
Paginate Internet 
susține că are 15 
mesaje vocale per
sonale de pe mobilul 
starului, inclusiv unul 
sexual destul de 
explicit, lăsat de o 
femeie care ar fi avut 
o noapte fierbinte cu 
Ashton. Printre me
saje se află și unul de 
la mama actorului și 
altul de la cineva 
care sunase la un 
număr greșit și nu 
știa că vorbește cu 
un star de la Holly
wood. Creatorii 
paginii de Internet, 
Joey și Dave, susțin 
că au reușit să 
pătrundă în mesage
ria vocală a lui Kut
cher după ce sora lor 
Fa întâlnit pe acesta 
la o petrecere și 
actorul i-a dat numă
rul lui de telefon.

„Săptămâna culturilor străine"
■ începând de azi 
parizienii vor putea face 
înconjurul lumii fără a 
pleca din oraș.

Paris (MF) - Mai mult de 30 
de institute culturale cu sedii 
la Paris vor participa la cea 
de-a patra ediție a acestui 
eveniment.

Teatru, dans, cinema, arte 
vizuale, literatură: „Parizienii 
vor putea face înconjurul 
lumii fără a pleca din oraș”, 
a declarat președintele foru
mului institutelor culturale 
din Paris, Giorgio Ferrara.

■ Toate continentele sunt 
reprezentate la manifestarea 
din acest an, desfășurată sub 
numele „Surprinzător de 
aproape”.

De la Casa Americii Latine, 
până la Centrul Cultural Ita
lian, trecând pe la centrele 
culturale ale Iranului, Cana
dei, Coreei, Japoniei, Egiptu
lui și chiar Rusiei, toate s-au 
asociat pentru a „încerca să

Rita, neașteptat de „cuminte"

Delfinul Dasha își învață puiul nou- 
născut să înoate și să respire în Delfinari- 
ul din Sankt Petersburg. (Foto: epa)

■ Uraganul Rita nu a 
provocat pagubele la 
care se așteptau 
autoritățile.

Port Arthur (MF) - în 
ultimele zile, circa trei mil
ioane de persoane și-au 
părăsit locuințele în condițiile 
apropierii uraganului Rita. 
Uraganul Rita a provocat, 
sâmbătă, inundații și între-
ruperea curentului electric pe 
coasta de sud a Statelor 
Unite, dar nu a produs un 
dezastru de proporții în 
această zonă devastată deja 
de uraganul Katrina în urmă 
cu aproape o lună. O singură 
persoană a murit, în statul 
Mississippi, în timpul unei 
tornade înregistrate după tre

Obiectele lui Napoleon la Washington

Câștigător la Saint- 
Sebastien

Saint-Sebastien (MF) - Drama „Stesi” a 
regizorului ceh Bohdan Slama a câștigat tro
feul Cochilia de Aur pentru „cel mai bun 
film” în cadrul celei de-a 53-a ediții a Fes
tivalului Internațional de Film de la Saint- 
Sebastien. Filmul este povestea unui grup 
de vecini care locuiesc într-un cartier 
muncitoresc dintr-un mic oraș ceh afectat 
de cicatricele industrializării și a regimu
lui comunist. Acțiunea e plasată în Boemia 
de Nord, regiune afectată de șomaj. „Am 
vrut în acest film să vorbesc despre viața 
personală a eroilor, lăsând chestiunile 
sociale și politice pe plan secund”, a 
declarat Bohdan Slama. Actrița cehă Ana 
Geislerova, a câștigat pentru filmul „Stesi”, 
premiul Cochilia de Argint.

■ Peste 300 obiecte 
care i-au aparținut lui 
Napoleon vor fi expuse 
la Washington.

Washington (MF) - Muzeul 
National Geographic inau
gurează, la sfârșitul lunii, o 
expoziție cu 300 de obiecte 
rare care i-au aparținut lui 
Napoleon. Atracția expoziției 
este reprezentată de un bino
clu pe care Napoleon l-a avut 

de cultură medievală 
„Turnul Iui Gedemine”.

(Foto; EPA)

văzut numele prietenului lui 
într-un ziar, la rubrica dece
se. împreună cu soția sa 
Shirley, de 70 de ani, și cu 
fiul lor Kevin, el s-a dus la 
crematoriu pentru a-și lua 
adio de la amicul său. Când i- 
au auzit pe ceilalți vorbind de 
pomariă, cei trei s-au îndrep
tat cu mașina spre casa lui 
Roy. „Au ajuns la mine acasă 
îmbrăcați în negru și au fost 
uimiți când am răspuns la 
ușă. Am avut eu trei atacuri 
de cord și un bypass, dar am 
fost bucuros să îi liniștesc că 
sunt viu și nevătămat”, a 
declarat Roy Spencer.

contribuie, într-o manieră 
non-academică, la crearea 
unei culturi mondiale”, a 
declarat președintele Giorgio 
Ferrara.

O creație literară intitulată 
„Surprinzător de aproape” 
rezumă spiritul acestui eveni
ment. O altă creație „Une 
intime absence” de Rene Ce- 
ccaty, un dialog imaginar 
între Pier Paolo Pasolini și 
Maria Callas, este prezentată 
de Institutul Italian.

Sindicatul Solidaritatea va 
fi invitatul de onoare al Insti
tutului Polonez, în timp ce 
presa iraniană și fotografii de 
la ultimele alegeri din Iran 
vor anima Centrul Cultural 
Iranian. Dansul va fi prezent 
JagCentrul Cultural Taiwanez, 
^H ihuzica și poezia vor ani
ma Centrul Cultural Kurd.

Ediția din acest an a ma
nifestării îi este dedicată lui 
Robert Desbiens, fost director 
al Centrului Cultural Canadi
an, decedat în cursul anul tre
cut.

Puiul de flamingo născut la inundații (Foto: EPÂ)

cerea uraganului. Totuși, 
bilanțul s-ar putea agrava în 
următoarele zile, au avertizat 
autoritățile.

Port Arthur, important cen
tru petrochimic din sud-estul 
statului Texas, pe unde a tre
cut centrul uraganului, a fost 
inundat și privat de electri
citate.

asupra sa în 1809, în timpul 
luptei împotriva austriecilor 
de la Essling.

Dintre obiectele prezentate 
la muzeul din Washington fac 
parte portretul oficial al lui 
Bonaparte, pictat de Antoine 
Gros în 1802, o scrisoare pe 
care Napoleon a scris-o la 
vârsta de 14 ani, când urma 
cursurile școlii militare de la 
Paris, meșe din părul împărat
ului francez și al soției sale, 
Josephine, precum și păturile

Orașul Houston, unde a 
avut loc o evacuare fără 
precedent, a mai mult de un 
milion de persoane, nu a 
suferit pagube majore. New 
Orleans a fost „cruțat” de 
Rita, chiar dacă s-au produs 
unele inundații în cartierele 
deja sinistrate în urma ura
ganului Katrina și de unde 

utilizate de Napoleon la 
Waterloo. Chalencon, care este 
pasionat de Napoleon, a 
început să colecteze scrisori și 
alte obiecte care au legătură 
cu împăratul francez când 
avea vârsta de 8 ani și după 
ce a citit o carte referitoare 
la viața lui Napoleon. Cartea 
„m-a fascinat atât de mult 
încât l-am rugat pe tatăl rtieu 
să mă ducă să vizitez Mal- 
maison și Fontainebleau”, a 
precizat Chalencon.

localnicii fuseseră evacuați. 
Centrul uraganului de cate
goria trei a lovit Statele Unite 
sâmbătă, la ora locală Q3.39. - 
cu rafale de vânt de 195 kilcj 
metri pe oră. Apoi Rita și-a 
pierdut din intensitate și s-a 
transformat în furtună.
Un flamingo numit Rita

Singura amintire pe care 
uraganul Rita a lăsat-o 
grădinii zoologice din Hous?
ton este numele său, preluat 
de un flamingo care s-a 
născut în timpul intemperi
ilor. Deși peste un milion de 
persoane au fost evacuate de 
la Houston înainte de tre
cerea Ritei, animalele de 13 
grădina zoologică au rămas 
pe loc, alături de îngrijitorii 
lor.

Lcl Lida, în apropiere de 
Minsk, are loc festivalul
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