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Vremea va fi în general frumoasă. 
Cerul va fi variabil.

dimineața la prânz seara

• Rectificare. Consiliul Local Deva a apro
bat alocarea sumei de 1,24 miliarde lei 
vechi Colegiului Național Decebal pentru 
transformarea punctului termic al școlii în 

i centrală termică cu funcționare pe gaze 
naturale. (M.S.)

Peste 2300 de „boboci au început, cursurile universitare in județ +++ Este prima generație care 
urmează o facultate după model european+++ Universitățile structurate pe 3 cicluri de învățământ

Costel nu mai candidează
Deva (D.I.) - Costel Avram a renunțat 

să mai candideze la funcția de președinte 
al organizației județene a Partidului Româ

nia Mare. El a anunțat acest 
lucru, ieri, când a mai pre
cizat că motivele retragerii 
sunt doar de natură per
sonală. Pentru alegerile de 
duminică din PRM Hune
doara s-au înscris deja în 
cursa prezidențială actualul

președinte Mircea Nedelcu, vicepreședin
tele Ștefan Pășcuț și liderul filialei muni
cipiului Hunedoara, Mircea Popa, /p.6

Costel Avram

■ Universitățile încep 
să-și adapteze specia
lizările în funcție de 
piața muncii.

Deva (R.I.) - Sunt mai 
puțini studenți decât anul 
trecut dar, cel puțin, au parte
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Datoriile îngheață caloriferele
■ Datoriile a patru 
primării din Valea Jiului 
la agentul termic 
depășesc 340 mid lei.

Deva (I.J.) - Aceasta este 
cifra prezentată presei de 
reprezentanții SE Paroșeni în 
urma discuțiilor cu primarii 
orașelor Petroșani, Aninoasa, 
Vulcan și Lupeni. „Nu există

Bătută și cu bunurile luate
Foțd de Guvernul Ndgtase, cabinetul 
condus de Târiceanu conduce

Românii sunt nemulțumiți
Conform unui sondaj recent o mare parte a populației e ne
mulțumită de modul în care esie guvernata România.

■ O femeie din Hune
doara a fost bătută și 
jefuită de bărbatul care 
urma să-i fie soț.

Hunedoara (M.T.) - O feme
ie de 31 de ani a anunțat, 
duminică, Poliția Hunedoara, 
în jurul orei 18:00, că a fost 
bătută și jefuită de concubi
nul său, italian. în timp ce se 
aflau la domiciliul surorii sale 
din Hunedoara, Daniela B., de 
31 de ani, din Hunedoara, fără 
ocupație, s-a certat cu concu
binul său. Luisi B.. de 48 de 

de condiții mai bune de 
studiu și se vor lăuda că merg 
în același ritm cu colegii lor 
europeni! Cel puțin la Hune
doara 140 de studenți vor 
locui într-un cămin pe care 
multe generații de studenți 
doar l-au visat. Scăderea 
numărului de studenți la Uni

primărie care să nu aibă 
datorii cuprinse între 40 și 
135 mid. lei la agentul termic, 
iar soluții pentru recuperarea 
banilor noștri nu există”, 
afirmă directorul furnizor de 
agent termic de la SE 
Paroșeni, Doru Vișan. Potri
vit edililor, primăriile sunt în 
imposibilitate de plată a cre
anțelor, întrucât acestea pro
vin din datorii istorice, iar 

ani, cetățean italian, care a 
bătut-o. După acest incident, 
bărbatul i-a luat poșeta în care 
se aflau cartea de identitate 
și mobilul, o geantă cu arti
cole de îmbrăcăminte și a ple
cat. Din primele verificări, s- 
a constatat că cei doi s-au 
cunoscut în Italia, în cursul 
lunii iunie 2004, și urmau să 
se căsătorească. Cetățeanul 
italian a părăsit localitatea cu 
un autoturism Mercedes, 
înmatriculat în Italia. Poli
țiștii efectuează cercetări, sub 
aspectul săvârșirii infrac- 
tinnilnr dp lnvirp ci flirt 

versitatea din Petroșani - vor 
fi 6000 în acest an, cu 1000 
mai puțin față de anul trecut 
- este doar una din fațetele 
procesului de transformare a 
peisajului universitar, tot mai 
mulți optând pentru învă
țământul la distanță, mai 
ieftin și mai simplu!

cele acumulate recent din 
încălzirea unităților de în
vățământ. Primarii spun că 
deblocarea conturilor de către 
DGFP Hunedoara le-ar aduce 
sume importante în bugete și 
ar ajunge la zi cu toate 
plățile. Deblocarea însă pare 
la fel de imposibilă ca și vari
anta propusă de Paroșeni: 
sistarea furnizării de energie 
termică./p.3

____________ -_______•
L3 Deva, conslfrern locali cer un control riguros al "afa
cerii parcarea’. Până la clarificarea situației mașinile 
nu se jenează să zacă în zonele interzise parcării./p.6 

(Foto: Traian Mânu)

Cursurile s-au adaptat și 
ele noilor cerințe: la Petro
șani s-a renunțat, din acest an 
universitar la colegiul tehnic 
cu toate formele sale, și au 
fost introduse specializări noi: 
administrație publică, econo
mia comerțului și turismului 
și matematică, /p.3

Fără rost?
Deva (T.S.) - După 4 zi

le de grevă, angajații 
SEWS nu pot spune dacă 
azi se va lucra și nu cu
nosc rezultatul negocieri
lor cu staff-ul firmei. 
Există temeri că unii an
gajați au acceptat crește
rea salarială de 8,5%. 
Cauza: teama că vor ră
mâne fără serviciu./p.3
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• Argentina va folosi rachete oferite de 
SUA pentru a asigura securitatea summitului 
Americilor, care se va desfășura în noiem
brie la Mar del Plata. Autoritățile au anunțat 
că, în caz de necesitate, vor ordona doborâ
rea avioanelor suspecte.

• Poliția columbiană a descoperit în nord- 
vestul țării trupul neînsuflețit al unui funcțio
nar al ambasadei SUA la Bogota, precizând 
că acesta s-a sinucis. Jerry Benavides a fost 
consilier american al autorităților columbie
ne pentru securitatea penitenciarelor.

Băsescu, refuzat de Opoziție

Suspendat
București (MF) - Biro

ul Comisiei de arbitraj 
și integritate morală a 
PSD a decis suspenda
rea senatorului Antonie 
Iorgovan din funcția de 
prim-vicepreședinte, în 
urma hotărârii BPN al 
partidului de a-i retrage 
sprijinul politic pentru 
funcțiile deținute, a a- 
nunțat președintele Co
misiei, Cristian Diaco- 
nescu. BPN al PSD a ho
tărât, acum câteva săp
tămâni, retragerea spri
jinului politic pentru 
funcțiile deținute de An
tonie Iorgovan - secretar 
al Senatului și prim-vi
cepreședinte al Comisiei 
de integritate a partidu
lui - după ce acesta a ca
talogat, de la tribuna Se
natului, drept o „imbeci
litate”, teza privind in
stituirea Parlamentului 
unicameral.

Antonie Iorgovan (Foto: fan)

Margaret Thatch
er (Foto: EPA)

Va fi 
interogată 
Londra (MF) - Mar
garet Thatcher, fost 
premier conservator 
britanic, va fi intero
gată îh cadrul anche
tei pentru finanțare 
ilegală declanșată în 
SUA împotriva fostu
lui lider al majorității 
republicane din Con
gres, Tom DeLay. 
Anchetatorii intențio
nează să o intero
gheze pe Margaret 
Thatcher, îh vârstă 
de 79 de ani, în le
gătură cu o întâlnire 
avută, îh 2000, în 
Mafea Britanie, cu 
DeLay, bănuit într-un 
caz de finanțare ile
gală a Partidului Re
publican american. 
Documente secrete 
ale Ministerului brita
nic de Interne arată 
că autoritățile ameri
cane au cerut ajuto
rul celor britanice în 
ancheta referitoare la 
DeLay.

■ PSD și PRM nu vor 
participa la consultările 
președintelui cu partide
le, de la P^’atul Cotroceni.

București (MF) - Conduce
rea PSD a decis, ieri, că nu 
va participa'la insultările cu 
partidele parWfentare de la 
Palatul Cotroceni, convocate 
de președintele Traian Băses
cu, a anunțat liderul forma
țiunii PSD, Mircea Geoană.

„Biroul Permanent Națio
nal a decis, prin vot, să nu 
dea .curs invitației președinte
lui Traian Băsescu de a mer
ge la consultări la Palatul Co
troceni. PSD refuză să partici-

Asalt în Melilla *
Madrid (MF) - Asaltul ma

siv lansat ieri dimineață de 
circa 650 de imigranți la ba
riera dintre Maroc și encla
va spaniolă Melilla s-a soldat 
cu 135 de răniți, a anunțat 
prefectura locală.

Imigranții „au dărâmat ba
riera metalică pe două tron
soane de câte 20 de metri”, 
potrivit unui comunicat al 
prefecturii, care adaugă că a- 
ceștia au atacat cu pietre for
țele de securitate care supra
veghează granița.

Imigranții au folosit scări 
de circa șase metri înălțime - 
de două ori mai înalte decât 
cele utilizate în zilele anteri
oare. Printre răniți se numă
ră șapte membri ai forțelor 
spaniole de securitate, unul 
dintre aceștia fiind un mem
bru al Gărzii Civile, care a su
ferit un traumatism cranian.

pe la o mascaradă politică, cu 
rezultat deja anunțat”, a spus 
Geoană.

„Prin încercarea de discre
ditare a principalului partid 
de Opoziție, Traian Băsescu 
și-a încălcat prerogativele, do
vedind că nu este președintele 
tuturor românilor ci, în cel 
mai bun caz, președintele PD 
sau al Alianței”, a mai spus 
Geoană, opinând că șeful sta
tului, la nouă luni de la prelu
area mandatului prezidențial, 
este incapabil să asigure un 
minim de echidistanță politi
că.

PSD încearcă prin „inter
venții și scrisori” la Bruxelles 
să blocheze aderarea la ter

men a României la Uniunea 
Europeană, a declarat vineri 
președintele Băsescu.
PRM respinge invitația

,Partidul România Mare res
pinge invitația la consultări 
adresată de președintele Bă
sescu pentru că „nu acceptă 
bătaia de joc și pierderea vre
mii, mai ales într-o perioadă 
în care țara are atâtea proble
me grave”, se arată într-un 
comunicat.

în comunicat se precizează 
că PRM a primit, în ultima 
perioadă, două invitații din 
partea Administrației prezi
dențiale, pentru a se întâlni 
cu Traian Băsescu: una se re

ferea la data de 24 septembrie, 
iar alta la data de 4 octom
brie.

în aceste condiții, președin
tele Traian Băsescu se va în
tâlni, astăzi, cu Partidul Con
servator, Grupul minorit^ .- 
lor naționale, UDMR și PD.^1 
a avut deja consultări cu 
PNL. i

Temele consultărilor surit: 
reformarea instituțiilor politi
ce și efîcientfeșre^actfcvității 
Parlamentului României, cu 
accent pe soluția parlamen
tului unicameral, precum și 
integrarea României fii Uniu
nea Europeană - necesitatea 
efortului diplomației parla
mentare.

Ceremonie Indonezieni la ceremonia de incinerare a uneia dintre victimele aten
tatelor de sâmbătă, de la Ball. Atacurile s-au soldat cu cel puțin 26 de morți și mai 
mult de 50 de răniți. (Foto: epa)

CDU își mărește avantajul

Eliberat de șiiți
Bagdad (MF) - Fratele ministrului iraki

an de Interne Bayan Baqer Solagh, răpit 
sâmbătă, a fost eliberat duminică, la Bag
dad, grație Armatei lui Mehdi, a liderului 
radical șiit Moqtada Sadr, a anunțat un 
purtător de cuvânt al acesteia.

„Patru membri ai Armatei lui Mehdi, ca
re patrulau în apropiere, de cartierul Sadr 
City, în jurul orei locale 19.00, au văzut o 
mașină suspectă, fără număr de înmatricu
lare. Au urmărit-o, iar ocupanții au deschis 
focul”, a precizat Abbas al-Rubai.

în timpul urmăririi, persoanele aflate în 
vehicul „au deschis portiera și l-au arun
cat pe Abdul Jabar Solagh”, a subliniat el.

Solagh a fpst condus la sediul organiza
ției lui Sadr din cartierul șiit.

■ După alțSerile din $ 
Dresda, Uniunile creștine 
CDU/CSU au câștigat încă 
un mandat îrt Bundestag.

Dresda (MF) - Alegătorii 
din Dresda, oraș din fosta 
RDG, au acordat duminică un 
ușor avantaj Uniunilor crești
ne CDU/CSU în lupta care se 
dă pentru putere între conser
vatoarea Angela Merkel și 
cancelarul în exercițiu, Ger
hard Schroeder.

Potrivit rezultatelor oficiale 
provizorii ale alegerilor par
țiale din circumscripția Dres- 
da-I, CDU și-a păstrat manda
tul de deputat ales prin vot di
rect, ca și la ultimele trei 
scrutinuri, cu 37 la sută din
tre voturi față de 32,1 la sută, 
cât a obținut SPD.

în plus, ținând cont de sis
temul electoral german foarte 
complex, care combină alege
rea unui deputat prin vot di
rect uninominal într-un sin
gur tur de scrutin; și reprezen

tarea proporțională pe listă, 
CDU/CSU își va mări avanta
jul pe care îl are asupra SPD 
în Bundestag, de la trei man
date la patru (226, față de 222). 

în cadrul alegerilor antici
pate de la 18 septembrie, CDU 
și filiala sa bavareză CSU au 
devansat la limită SPD, cu
35.2 la sută din voturi, față de
34.3 la sută. Partidul liberal 
(FDP), aliat al CDU, a obținut 
9,8 la sută din voturi, Partidul 
Stângii18,7 la sută, iar Verzii, 
aliații SPD, 8,1 la sută.

la Teheran, împotriva rezoluției anti-iranie- 
ne dată de AIEA, rezoluție inițiată de Ma
rea Britanie/ (Foto: epa)

Violențe în Gaza
Gaza (MF) - Trei palestini

eni au fost uciși și alți 50 ră
niți în Gaza, duminică seară, 
în timpul confruntărilor vio
lente dintre poliție și activiș
tii Hamas, izbucnite după ce 
Israelul a anunțat suspenda
rea operațiunilor militare din 
teritoriile palestiniene.

După anunțul oficial, cele 
două părți au precizat că au 
convenit că coopereze în ve
derea convocării rapide a u- 
nei întâlniri între premierul 
israelian, Ariel Sharon, și 
președintele Autorității Pales
tiniene, Manmud Abbas, pro
gramată iniți^ pentru dumi
nică, dar amânată din cauza 
intensificării violențelor.

Orașul Gaza a fost teatrul 
unor confruntări violente din
tre poliție și militanții Ha
mas. Violențele au fost de
clanșate de o altercație care a 
degenerat fii scurt timp, com
batanții Hamas atacând cu 
lansatoare de rachete un post 
de poliție.

Exercițiu Da Roma s-a desfășurat ieri un amplu exer
cițiu anti-terorist, pentru a se testa pregătirea autorități
lor în eventualitatea unui atac veritabil. (Foto: epa)

Atac asupra unui ministru
Bagdad (MF) - Două gărzi 

de corp ale ministrului iraki
an al Petrolului au fost ucise, 
ieri dimineață, la nord de 
Bagdad, într-un atac împotri
va convoiului acestuia, a de
clarat purtătorul de cuvânt al 
instituției, Assim Jihad. Mi

nistrul Ibrahim Bahr al-Ulum 
se deplasa la inaugurarea u- 
nei instalații petroliere la Bai- 
ji, la 200 de kilometri nord de 
Bagdad, în momentul în care 
convoiul său a fost ținta ex
ploziei unui dispozitiv-capca- 
nă urmată de tiruri cu arme.

Negocieri incerte
Luxemburg (MF) - Cu

rentul de opinie în rân
dul politicienilor din ță
rile UE oscila, ieri dimi
neață, ziua când ar tre
bui să înceapă negocieri
le de aderare cu Ankara, 
între speranță, incerti
tudine și rezerve, cei 25 
nereușind să se pună de 
acord privind cadrul tra
tativelor din cauza opo
ziției Austriei.

Ministrul britanic al 
Afacerilor Europene, 
Douglas Alexander, a că
rui țară deține președin
ția UE, a declarat, ieri 
dimineață, că nu există 
o alternativă pentru des
chiderea negocierilor de 
aderare cu Turcia.

Nicolas Sarkozy, lide
rul partidului guverna
mental francez UMP și- 
a reafirmat, ieri, „pozi
ția foarte rezervată” în 
privința unei eventuale 
aderări a Turciei la UE.

Reuniți la Luxem
burg, miniștrii de Exter
ne ai Celor 25 nu au reu
șit, duminică seară, să 
ajungă la un acord pri
vind cadrul negocierilor 
cu Ankara, prevăzute să 
înceapă ieri, spre sfârși
tul după-amiezii.

Șeful diplomației bri
tanice, Jack Straw, nu și- 
a ascuns nesiguranța în 
ceea .ee privește rezulta
tul discuțiilor, în timp ce 
omologul său de la Vie- "* 
na, Ursula Plassnik, nu '£ 
a exclus posibilitatea u- 
nei deblocări a situației.
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• Prinți la furat Melinda I., de 19 ani.
Dragoș L, de 16 ani, elev în clasa a opta, 
Constantin I., de 17 ani, și Silviu M., de 20 
ani, din Petroșani, au fost prinși în flagrant 
de polițiști, după ce au pătruns, cu chei 
potrivite, în incinta unei societăți comerciale, 
de unde au furat băuturi alcoolice, țigări și 
cafea, în valoare de 500 RON. (M.T.)

Mentalitatea 
de gașca
Daniel I. Iancu
daniel. Iancueinformmedla.ro

Un englez, rece, sceptic și afectat ca toți 
insularii ăia, s-a apucat mai zilele tre
cute să dea pălmuțe țărișoarei noastre, pe 

motiv că nu prea ne doare (nici măcar în cot) 
de ce ne tot zice UE vizavi de aderare. Iar el 
unu' e pe de-a-ntregul convins că vom vedea 
noi cum arată UE pe dinăuntru, în 2007, 
numai din fotografii. Da' câte nu vorbește 
Quayle ăsta, folosind cuvinte grele. Cică 
administrația publică ar fi incompetentă, biro
crația se lăfăie și prosperă nestingherită, iar 
jocurile de interese sunt nelipsite din orice 
colț al României. Că politicienii nu vor să fie 
criticați, ci doar de mândrele lor realizări să 
scrie presa. Că din cercurile vicioase în care 
alergăm toți ca bezmeticii, nu sunt șanse să 
ieșim prea curând. După cum nu vom reuși 
nici să scăpăm de mentalitatea de gașcă a 
românului care se fălește că știe pe toată 
lumea, de la „omul de afaceri" de cartier (ăl 
de vinde semințe la colț) până-n vârfu' 
piramidei administrative, la ditamai prefectul. 
Și, mai mult decât orice, de dinozaurii care 
privesc schimbarea ca pe o amenințare...

„Mergeți la trotuar pe DN 7!"
■ Printre greviștii de la 
SEWS domnește con
fuzia. Aseară, nu se știa 
dacă azi se va lucra.

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.strolatlnformmedia.ro

Deva - După patru zile de 
grevă, ieri, printre angajații 
de la fabricile SEWS din Deva 
și Orăștie a început să se 
instaureze confuzia. Și asta 
după ce, conducerea firmei a 
început să distribuie o serie 
de fluturași prin care au 
cerut angajaților să cântă
rească bine posibilitatea de a 
fi obligați să plătească dau
nele.

Apoi au „provocat” o serie
Confuzia s-a instalat printre salariații SEWSde negocieri în care în fabrică 

intrau grupuri de câte 30 de 
persoane.
Dezbină și cucerește?

Astfel, după cum ne-a 
declarat un grevist, mergând 
pe principiul „dezbină și 
cucerește” conducerea SWES

0

Prezent la Deva, premierul Tăriceanu 
vorbește exact pe dos decât „ambasadu- 
rul" englez Quayle. Mai precis, justiția ar fi 

complet reformată, nu mai îs probleme de 
corupție, funcționarii-s mai corecți, mai 
drepți și mai buni decât pe vremea 
pesediștilor, iar grupurile de interese nu 
lucrează decât spre binele societății noastre. 
Și, bineînțeles, al Uniunii Europene...

Dialog la Rempes
Deva (I.J.) - Dialogul dintre disponibi

lizări Rempes cu societatea lichidatoare în 
litigiu va avea loc astăzi, la ora 10.00, la S.C. 
Rempes S.A. în urma deciziei judecătoru
lui sindic, foștii disponibilizați au primit 
ieri notificarea legală pentru prioritate 
numărul unu cu drepturi salariale.

Soluții imposibile pentru Vale
■ 45% din totalul fac
turilor la încălzirea 
blocurilor din Valea Jiu
lui reprezintă pierderi.

Ina Jurcone_____________ ____
ina.Jurconetlnform  media.ro

Deva - Analiza și identifi
carea unor căi de îmbu
nătățire a ratei de colectare a 
creanțelor înregistrate de SE 
Paroșeni n-a ajuns la o fina
litate practică. Aceasta pen
tru că organele de decizie din 
Primăriile Petroșani și Lu- 
peni, dar și din Consiliul 
Județean au excelat prin 
absență.

„Orice discuție de început 
de sezon rece s-a finalizat cu 
un cuvânt de onoare: vom 
face! Nu s-a plătit însă ni

Caricatură de Liviu Stânilă

Studenții reintră la ore

a reușit să creeze o confuzie 
printre angajați care au 
început încet, încet să cedeze. 
Nu mai vorbim de faptul că, 
unul dintre reprezentanții 
firmei a trimis angajatele la 
produs pe DN 7!

mic. Am furnizat agentul ter
mic, populația nu a suferit de 
frig. Nici chiar Consiliul 
Județean nu și-a ținut promi
siunea. Din cele 48,7 miliarde 
de lei ce trebuiau plătite anul 
trecut la subvenții s-au virat 
doar 20. Dacă nu ne vom 
întâlni toți nu putem găsi o 
soluție adevărată”, afirmă

Petroșaniul riscă să rămână în frig

Camere video în cămin
■ Circa 140 de stu- 
denți vor fi cazați la 
Hunedoara în condiții 
de hotel de trei stele.

Hunedoara (R.I.) - Pentru 
prima oară în acest an Fa
cultatea de Inginerie din Hu
nedoara va instrui și tineri 
veniți de la distanțe mai 
mari: au ales să vină până 
aici absolvenți din Bârlad, 
Mediaș, Craiova sau Petro
șani. Facultatea le pune la 
dispoziție un cămin studen
țesc, aflat în al doilea an de 
funcționare, și dotat cu toate 
facilitățile: telefon, televiziune 
prin cablu și Internet pentru 
fiecare cameră.

în aceste condiții, am aflat 
că aseară o parte din anga
jații de la Orăștie au început 
lucrul. Pe de altă parte 
nimeni nu știe dacă mâine 
(astăzi) va începe activitatea 
la fabrica SEWS de la Deva.

Doru Vișan, director SE 
Paroșeni.

Până cei mari vor oferi 
concret ceva, prefectul de 
Hunedoara, Cristian Vladu, a 
punctat esențialul: „De unde, 
’domle, să inventăm bani? în 
Vale agentul termic se 
plătește la dublu decât în alte 
părți?”

Aproximativ 140 de stu- 
denți vor fi cazați aici dintre 
cei peste 1100 câți are în total 
facultatea. Accesul în cămin 
este controlat prin cartela 
electronică, pe care o 
primește fiecare student, și 
prin intermediul camerelor 
de supraveghere.
Cazare fără probleme

Studenții au început să 
apară de la sfârșitul săptă
mânii trecute, luni intrând 
deja în sălile de cursuri. 
Cristina Hiriza este studentă 
în anul II și este din Pui: 
„Stau și anul acesta cu ace
leași colege de cameră și sunt 
foarte mulțumită de condiții”. 
Sorin Schmid, tot din anul II, 

(Foto: Traian Mânu)

Se pare că, până la urmă, 
angajații au acceptat o mărire 
salarială de 8,5 la sută. Adică 
aproximativ 300 de mii de lei 
vechi. Deși, inițial, aceștia 
ceruseră o creștere a salari
ilor cu 50 la sută.

A dat foc și s-a 
spânzurat

Băcâia (M.T.) - Un 
bărbat din localitatea 
Băcâia a dat foc casei in 
care locuia și a plecat în 
pădure să se spânzure. 
La imobilul lui Ionel S., 
de 50 ani, a izbucnit un 
incendiu, duminică, în 
jurul orei 18:00. Focul a 
fost stins de Grupul de 
Pompieri „Iancu de 
Hunedoara”, din Orăștie, 
iar imobilul a fost dis
trus de flăcări, în pro
porție de 80 la sută. S-a 
stabilit că incendiul a 
fost provocat intenționat 
de proprietar care, după 
ce a dat foc casei, a ple
cat să se spânzure în 
pădurea din apropiere.

este din Mediaș: „Am ales 
Hunedoara pentru că am rude 
aici și pentru că fratele meu 
a terminat facultatea tot aici, 
același profil - auto. M-am 
instalat de sâmbătă”. în 
cămin sunt cazați și studenți 
familiști, cum este cazul lui 
Viorel Rusu, student în anul 
V, care locuiește aici cu soția 
și copilul.

Facultatea din Petroșani 
dispune și ea de cinci cămine 
studențești, dintre care două 
sunt de tip garsoniere, care 
au în total o capacitate de 
peste 1200 de locuri. în 
ambele centre universitare 
hunedorene prețurile pentru 
o lună de cazare se ridică la 
800.000 de lei.

Iancueinformmedla.ro
tlberlu.strolatlnformmedia.ro
media.ro
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- Ziua Internaționali a aabnalelw (mar
cată de ziua sfântului catolic Francisc 
de Assisl, considera! în occident pro
tectori necuvântătoarelor).

1934 • S-a născut, la București, actorul 
Mlrcea Albulescu (foto) (teatru: „Dan
ton", „Profesionistul", „ffitnale

fta>.«airalui*, „Mlul de noapte").

190 - S-a niscut actorul șl cântărețul Florian Pltti| („Ham
let", „Câinele grădinarului", „Cântec despre mine însu
mi").

Calendar religios
Pomenirea părintelui Ierotei, episcopul 

Atenei; a Sfântului Mucenic Petru din Capi- 
toliu.

Deva (S.B.) - Acesta a fost, împreună cu 
Dionisie Areopagitul (sărbătorit în 3 
octombrie - n.n.), unul din cei nouă sfet
nici care erau la Areopag. A fost învățat 
credința de către Sfântul Apostol Pavel și 
a fost hirotonit episcop al Atenei. El l-a 
învățat pe marele Dionisie credința în Hris- 
tos.

XXX
Sfântul Mucenic Petru era foarte înțelept, 

întrecându-i pe multi cu înțelepciunea sa. 
S-a căsătorit și a avut trei copii, după care 
s-a făcut călugăr. A fost pârât pentru că 
era dascălul creștinilor și de aceea i s-a tăiat 
limba, dar a vorbit și mai deslușit. Apoi i- 
au tăiat mâna dreaptă și picioarele, i-au scos 
ochii, l-au răstignit, i-au tăiat capul, l-au ars 
și oasele au fost aruncate în râu.

Sunteți obosit ți vă doriți odihnă, dar simțul datoriei nu 
vă dă paca. Aveți realizări, dar vă stresează că mai sunt 
multe de rezolvat.

Numai Bucurii vă aduc prietenii și partenerul, hm vă susțin 
în toate. Seara, întâlniți un prieten pe care nu l-ați văzut 
demult. ./;> •'

Iun

Energie electrică_________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Saz metan________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva;. 
09.00-15.00 Al. Patriei; bl. 02, sc. A, B, C

Str. Retezat
Al. Romanilor, bl. 26, se. B
Str. 22 Decembrie, bl. 41, sc. B
Str. M. Emlnescu, bl. H sc. B 

09.00-12.00 Bd. I. Maniu, bl. A, sc.

Apă ____._________ _________________ _
Nu sunt programate întreruperi mizarea apei în Deva

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: S-G-S-T -FERĂS
TRĂU - CATA - ARS - SUME - ASI
- RUJURI - T - AER - BANCA - P
- IM - CALM - AF - ITI - IP - OPTA
- FEL - OCA - BARNA - R - SALA
- TR - AG - MA - ACI - CRACI - 
DRAC

HurauKimu
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă calda 2S222S
Dispecerat Electrica 923
SsBecer^W 2270911
Informații CFR 21272S ’
Urgențe
Bompierl 98*
Jandarmerie 956
Poliție 95S
Q.J.P.C. HD 21497S
Deranjagiente ffft 235090

&

7:00 Jr tal TVR

>RO TV
■ . -t :____

ANTENA

Calltătfla se evidențiază într-un grup de prieteni. Laudele 
vă fac să uitați necazurile din ultimul timp. Iu scăpați de 
cheltuieli.

21 iun.-lO iul. ________________
Primiți răspunsuri favorabile la cereri formulate mai demult. 
Nu facațl Investiții mari, eheituielile vă depășesc așteptările.

21 iul ■ IU aug. __ _ ....... ..... ...... .... ..—
Doriți sl uitați vorbele neplăcute. Vreți să uitați totul, să 
începețio perioadă nouă, de la zero. E un început de bun 
augur.

»®BS__________________ ,______
Cineva încearcă să vă pună într-o lumină nefavorabilă, 
sperând să vă la locul, ©/cunoștință comună vă informează 
la timp.

21 septțlO oct ___ _
Prima parte a zilei e agitată de o veste, care nu vă privește 
direct, dar vă bucură nespus. Cunoașteți pe cineva care 
vă impresionează.

____________________________

■ afectează unele decizii ale partenerului de viață irr 
mul o^rit recunoașteți. Ha iți prea agresiv, s-ar pu i 
râzgândl.

11 ROV.-20 dec. _ ___ _____________
fli să nu aveți pisBIeme, evitați abuzurile alimentam. W 
se propune o cqWsiw* Interesantă. Ar fl bine să vă mai 
gândiți.

21 d®c."2Q Iafia
Plusul de energie Tndreptațl-I spre activități practicei Vi se 
pare că nu vă sunt recunoscute meritele. Dialogul cu felii 
vă irită.

Nu vă puteți concentra pe problemele majore de viață. 
Ca sâ vi creați v imagine publică famaKilI. trebuie să 
aveți un aliat influent.

06.30-07.00 Observator -
Spart Meteo 

8:00 Euto-dispecer 
8:05 Fr.m șefe 

furatj
-00 I eleviunea, o lume 

nebună
’0 Teleshopping

10 Sărâtate pentru toții 
.reluare)

11 >0 lartă-măl (r) 
12:25 Euro-dispecer 
12:30 Nocturne (r) 
1330 Desene

animate
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Alege viața! Drogul 

înseamnă moarte!
1530 Legendele 

automobilismului
16:00 Kronica 

Emisiune în limba 
maghiară

16:55 Al Jazeera: 
Vod arabe

1B:00 Generația 
contra

19JX) Jurnal TVR
Sport Meteo

20:15 Știrea zilei 
21S* Război h familie (come- 

tJJ die, SUA 1988) Cu: Dan J 
Aykroyd, John Candy, 
Annette Bening, Chris 
Young. Familia lui Chet 
Riplev___ cAtrem de
ve^iă, mai ales că 
pleacă în vacantă într-o 
stațiune de pe malul 
unui lac. Din păcate, dis
tracția clanului Ripley 
este grav compromisă 
când apare și cumnatul 
iui Chet, Roman Craig, 
cu nevasta și copiii lui.

2230 Orcul Soarelui ' 
73 S0 Jimaiul TVR 
23301989: Sânge și 

catifea (I)
030 Spionii 
125 Generafia contra (r) 
2:15 Euro-Dispecer 
230 JumaU TVR (r)

7.00 Știrile Pro TV 
9:10 Omul care aducea 

cartea
9:15 Tânăr și
B neliniștit (r) 

10:t’ 0 •■’ouă viată
g (reluare)

11:15 Dispăru^
B fără urmă (r) s

12:15 La Bloc
0(s,r)

13:00 Știrile 
Pro IV 

13:45 Zâmbete
Intr-o pastilă

14:15 Capcana
O minciunilor (thriller, 

SUA, 1996)
16XT0 Tânăr și 

g neliniștit
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lău
te n Bell, Doug David- 

Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

17.-00 Știrile 
Pro TV

17:45 Teo 
19:00 Știrile

Pro TV

IMi Plimalnitiuă a lui 
s j Jackie Chan (acjiune,

SUA, 1996)
2145 Fotbal: FC Barcelona - 

Ikfnese
2345 Știrile PRO TV 

0:15 Rezunat Champions 
League

200 Omul care aduce car tea 
‘ ftirife PRO TV (r) 
230 Prima lovitură a lui
T3 Jackie Chan (acjiune, 

SUA, 1996, r) Cu: Jack
ie Chan, Jackson Liu, 
Annie Wu, Bill Tung. 
Cum ar fi arătat un 
film cu James Bond, 
dacă faimosul agent 
007 ar fi fost din Hong 
Kong, ar fi fost prea 
ocupat să agațe femei 
și să bea martini și ar 
fi petrecut infinit mai 
mult timp bătându-și

< măr adversarii?

630 în gura 
presei

7:00 Observator 
8.-00 Canalul 

de știri
10:00 în gura 

presei 
(reluare)

1030 Concurs 
interactiv

12:15 Dădaca 
13:00 Observator

Cu Simona 
Gherghe Cele 
mai proaspete 
știri din (ară și de peste 
hotare

13:45 Tristan și 
ra Isolda (aventuri, 
” coprod., 1998, 

reluare)
16.-00 Observator 
16:45 Anastasia 
1745 9595 - 

te învață 
ce să fad 

19:00 Observator
Sport Meteo 
Cele mai proaspete știri 
din țară și de peste 
hotare

2030 Din dragoste Cu Mircea 
Radu

2200 Secretul Măriei 
23J30 Observator

04)0 Lista neagră (dramă, 
ia SUA 1991) Cu: Robert 

De Niro, Annette Ben
ing, George Wendt 
Patricia Wettig. O 
privire pătrunzătoare 
asupra uneia dintre cele 
mai terifiante perioade 
ale istoriei Statelor 
Unite. Este povestea lui 
David Merrill, un cineast 
american trup și suflet 
devotat filmului care, 
după un răsunător suc
ces în Europa, se 
întoarce la Hollywood

200 Concurs 
stteractiv

3X0 Observator (r) 
400 Dădaca (r) 
430 Anastasia (r)

6:00 A 57-a ediție a Premi
ilor Emmy

8:05 Călărețul singuratic
13 (Acțiune, SUA 2003) 

9:35 Tabăra (Comedie, SUA, 
02003)

11 -.25 Vedere de ansamblu
13 (Dramă, SUA, 2003) Cu: 

Neve Campbell, Mal
colm McDowell, William 
Dick, Baibara E. Robert
son, James Franco, 
Susie Cusack 

13:15 Un cățel în cupele
q europene (Comedie, 

SUA 2004) Cu: Jake 
Thomas, Nick Moran, 
Lori Heuring, Scott 
Cleverdon 

1440 Gloria Estefan - Live 
from Las Vegas 

15:45 Siguranța națională
13 (Comedie, SUA 2003) 

17:15 Vedete la Hollywood: 
Tom Croise 

17:40 Ziua Recunoștinței
B (Comedie, SUA, 2003) 

Cu: Katie Holmes, Patri
cia Clarkson

19:00 A 57-a ediție a Premi
ilor Emmy

21 SO Sub pământ S.R.L Ep.
g 43 - Nu este moartă 

22:00 Deadwood Ep. 4:
g Crima 

23:00 S.WAT. (Acțiune, SUA, 
. 132003) Cu: Samuel L.

Jackson, Colin Farrell, 
Michelle Rodriguez, LL 
Cool J, Josh Charles 

0:55 Carandiro (Dramă,
Brazilia, 2003) 
Cu: Luis Carlos 
Vascpncelos, Milton 
Gonțahres, Ailton 
Grața, Maria Luisa 
Mendonga. Filmul dra
matizează revolta de la 
penitenciarul Carandir 

3.20 Cu ochii-n trei (Sus- 
f 3 pans,

SUA 2004) Cu: Joy 
Bryant Dominic Purcell, 
Ali Latter, Desmond 
Harrington, Dwight 
Yoakam

07:00 Maria Bonita (s) 08:35 
Cezar și Tipar 09:00 Rebelii (s, 
r) 10:00 Festivalul Callatis 2005 
(r) 1145 Pasiuni (s) 1240 Ins
pectorul Linley (s, r) 1330 Te
leshopping 14.-00 Desene ani
mate 14:30 încurcăturile lui 
Zack (s) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Tribuna partide
lor parlamentare 1635 Jurnalul 
TVR 17:00 Rebelii (s) 18:00 Jur
nalul Euronews 1830 Mărturii 
19:00 Moștenitoarea (s) 20XX3 
Trăsniți din Queens (s) 2030 
Mistere și mituri ale secolului 
al XX-lea 21:00 Lumea de 
aproape 21:30 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews 22:15 
Șarpele (thriller, coprod., 1973) 

‘ 00:20 Stargate SG-1 (s) 01:05 
i Auto Club (r) 0135 Trăsnii din

Queens (s, r) 02:00 Toate iernile 
/ care au trecut (dramă, SUA,

1997)

0800 Sport cu Florentina 0805 
Teleshopping 0835 Dragoste și 
putere 09:30 Sunset Beach 
10:25 Oamenii vorbesc 11:15 
Tele Ron 12:20 Teleshopping 
12:50 Sunset Beach 13:50 Te
leshopping 14:20 Garito 1525 
Dragoste și putere 1625 Gari
to 1725 Trăzniți în NAT01800 
Focus 1845 Oamenii vorbesc 
1930 Da sau nu 2000 La răs
cruce între dragoste și moarte 
22:00 Trăsniți în NATO 2230 
Focus Plus 23:15 Da sau nu 
00:00 Călătorii în lumi paralele 

i 01OO Focus 0200 La răscruce 
între dragoste și moarte

06:00 Micuțul Frijolito (s, r) 
0800 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 De 3X femeie 11:00 ’ 
Amazoana (s) 12:00 Valenti
na, grî > ița mea frumoasă (s) 
14:00 '...>gături de familie (s) 

i 1530 Micuțul Frijolito (s) 1720 
Rețeta de Acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de J 

■ Acasă 1830 Inocență furată (s) 
s 2030 Lacrimi de iubire (s) 

2130 Culoarea păcatului (s) 
2230 De 3X femeie 00:00 
Poveștiri adevărate (r) 01:00 . 
Lacrimi de iubire (s, r) 02:00 De 
3X femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (s, r) 04:15 îndoiala (s)

» 
<

Deva (r)
1630-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

NATIONAL H B1TV

1000 Teleshopping 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 1130 
Amenințarea din junglă 1330 

1 Desene animate 1445 Xena,
prințesa războinică (s, r) 1700 
Bebeluși în serie 1900 Suror
ile (s) 2000 Schimbul trei 2100 
Jack, agent secret 22:00 O 
aniversare cu bucluc (comedie 
romantică, SUA 1984) 00:00 
Cristi pe Tabără pe ei 01:15 O 
aniversare cu bucluc Cu: Mol
ly Ringwald, Paul Dooley

07:00 Programul de știri N24 
10XX) Teleshopping 11:00 Na- 

- p'onala de bere - Batalionul dis- 
i tracționer 12:00 Teleshopping 
, 13:00 Ochi negri (s, r) 14:00

Jurnalul de prânz 1430 Detec
tivi în Paradis (s) 15:30 Ruth 
Rendell (miniserie) 1630 Ochi 
negri (s) 1730 Naționala de 
bere - Batalionul distracționar 
18:30 24 de Ore Național TV 

s 1920 Sport la Național TV 
19:45 Jara Iu' Papură Vouă 
20JX) Asul așilor (aventuri, co
prod., 1982) 224X) Vară cu pe
ripeții (comedie, Franța, 1984) 

’ 0000 Național la miezul nopții

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 11.15 Cuvio
sul Dimitriel 1:50 Calendar ecu- 

? menic 12:00 Emisiune reli
gioasă 13:05 Un nou început 

; (d) 13:35 Fan X. Videoclipuri
1435 Euroblitz: Cinema 15:00 

î Teleshopping 1535 Euroblitz: 
; Arta 16X10 Misiune imposibilă

(r) 1630 Ne privește 18:00 6! 
Vine presa! 20:00 Masca de 
argint (aventuri. România, 
1985) Cu: Coca Andronescu, 

> Marga Batbu, Ion Besoiu. 22tiX) 
J Nașul 2345 Știri OOdX) Revizie

tehnică

HALLMARK

10:00 Mai mult decât medic 
11:00 Mozaicul zilei 1300 Ora 
de știri 1400 Srpski ekran 
1430 Unser Bildschirm 1500 
încântare 1600 Vară aventur
oasă 1700 Știri 1705 Cronică 
catolică 1735 Telesport 1830 
Știri 1838 Știri regionale 18:50 
Discuții între generații 1935 
Povești 1955 Vecinii 2030 Știri 
2105 Imagini de viață 21:40 
Selecțiuni de muzică din filme 
2205 Dr. Șefu1 mare 23:00 
•*—H------- WairSn „uhurii

0700 Sfatul casei 0725 Bună 
dimineața. Ungaria! 07:55 
Mokka 10:00 Sodă 11:05 
Teleshop 12:20 Salome (s) 
13:20 Joc 14:15 Inimi 
zburătoare (f) 16:15 Cărările ! 
iubirii (s) 1645 Anita (s) 1725 > 
Monk (s) 1825 Al șaptelea cer j 
(s) 1930 Știri, meteo 2000 La 
bine și la rău (s) 2030 Activ 
21.-05 Multimilionar 22:00 în

. spatele frontului (acțiune, SUA 
1996). Cu: Thomas lan Griffith, 
Chris Mulkey, Mark Carlton, 
Mushond Lee 2340 Fără urmă 
(s) 0040 Bună seara, Ungaria! 
01:15 Prooaaandă 0145 Nori

0645 Bună dimineața. Româ
nia! 1045 Bani europeni-Ro- J 
mâni-Orașe- Bani de buzunar s 
11:15 Deschide lumea 1130 
Realitatea bursieră 13:15 Des- ’ 
chide lumea 15:15 Realitatea s 
medicală 1600 Realitatea de la 
16:00 17:15 Orașele României * 
1745 Editorii realității 18:00 / 
Realitatea de la 18:00 18:45 < 
Realitatea zilei 19:15 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
20:0020:15100% 2100 Real- f 
itatea de la 21:00 2200 Cap « 
și pajură 2245 Filiere 2300 | 

Politica, frate! 2330 Știri 0000 *

08.45 Numai dragostea 
(dramă. Marea Bri- 
tanie, 1998)

1030 Secretele familiei Beli 
(dramă, SUA 1994)

12.15 Misiune de salvare 
(dramă, coproducție, 
2003)

14.00 Fiicele lui McLeod (s)
14.45 0 lume de vis (dramă, 

SUA 2001)
1630 Numai dragostea 

(dramă, Marea Bri- 
tanie, 1998, r)

18.15 Secretele familiei Beli 
(dramă, SUA, 1994, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s)
22.45 Brigada de poliție (s) 
2345 Sărbătoarea tuturor

sfinților (dramă, SUA 
2001)

10.00 Natura dezlănțuită 
11.00 Evadare printre lacuri 
12.00 Vânătorii de mituri 
13.00 Tsunami: Poveștile 

supraviețuitorilor/
1400 Lucy Lawless prezintă 

războinici femei 
15.00 Superstrocturi 
16.00 O călătorie spre cen

trul Pământului
17.00 Curse
18.00 0 pradă mortală 
19.00 Mașini extreme 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Curse: Cei mai mari 

cheltuitori
22.00 Vânătorii de mituri 

rtrt Imnart rt i rnmpfs
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• Crește inflația. La sfârșitul acestui an, 
România ar trebui să înregistreze un nivel al 
inflației de 8%, pentru ca în 2006 acesta să 
se reducă la 5%, a afirmat, prim-viceguver- 
natorul BNR, Florin Georgescu. Majorarea a 
fost generată de creșterea prețurilor admi
nistrate și a prețului petrolului. (C.P.)

• Carbonetta la Urîcani. Belgienii de la 
Carbonetta vor să investească și în Uricani. 
Ei au purtat discuții cu specialiștii din CNH 
Ptroșani și cu cercetătorii de la Universitatea 
Petroșani și și-au exprimat intenția de a veni 
cu oferte concrete de relansare a economiei 
prin exploatarea haldelor de steril. (I.J.)

UD băiat pales
tinian alege 
legume în piața 
de alimente din 
Fâșia Gaza. Toți 
palestinienii își 
fac în această 
perioadă 
provizii de ali
mente pentru că 
în curând va 
începe 
Rama danul. Pe 
durata 
sărbătorii 
musulmanii au 
voie să bea și să 
mănânce doar 
după apusul 
soarelui.

...v

Scădere spectaculoasă
Deva (L.L.) - Numărul bovinelor a scăzut 

în 2005 cu 6% față de 2004, numărul aces
tora fiind de 59.607 capete. Această dimi
nuare a șeptelului vine după o perioadă în 
care numărul de bovine s-a menținut rela
tiv constant. Scăderea din acest an este cu 
atât mai ciudată cu cât, pentru sprijinirea 
producătorilor agricoli din sectorul ani
malier, cuantumul subvențiilor a fost 
dublat. Una din explicații ar fi că, pro
ducătorii individuali se rezumă la un număr 
mai mic de douăzeci de capete.
Scade numărul porcinelor

Cea mai semnificativă scădere este înre
gistrată la porcine, anul acesta fiind cu 
12.000 de capete mai puțin decât în 2004, 
când numărul lor era de peste 83.000. La 
ovine și caprine insă este înregistrată sin
gura creștere din sectorul zootehnic, în 
județ fiind, conform datelor DADR Hune
doara, 154.695 ovine. Efectivul de animale 
se va modifica odată cu instalarea toam
nei, când crescătorii de animale vor trebui 
să le hrănească în principal cu hrană 
uscată. în plus, sărbătorile de iarnă aduc

Scad efectivele godacului hunedorean

Balul Strugurilor în Festival
■ Ediția I a Festivalului 
Copiilor și Tinerilor 
Maghiari din Valea Jiu
lui a fost un succes.

Ina Jurcone__________________
Inajurcone0lnformmedla.ro

Petroșani - Finanțat din 
surse externe, programul 
desfășurat în Valea Jiului pe 
parcursul unei întregi săp
tămâni a relansat mișcarea de 
tineret din zonă. Festivalul a 
debutat cu un recital Joco's 
Junior și Danes Annamari, 
doi îndrăgiți soliști maghiari 
din Ardeal care au umplut la 
refuz sala Teatrului din 
Petroșani.
Program pentru toți

Programul i-a inclus și pe 
grădinari care au învățat să 
facă măști și păpuși pentru

Nou impozit pentru firme

Cursul valutar BNR - 4 oct 2005

Prețuri carburanți

Lukoil
Motorină Euro3 3,19 lei/l
Benzină premium 3,4® lei/l
Benzină fără plumb Bwefa®; 3,45 lei/l

Mol
Benzină tară pjumb (95) ... - 3?49 lei/l

Benzină cu Plumb (95 toRraniwn) 1,52 lei/l
Motorină 3,25 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 3,52 lei/l
Benzină Eco-Premium 3,54 lei/l
Super-motorină 3,43 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 3,45 lei/l
Senzte'ta : \ 3,48 lei/l
Motorină Euro . ■ t. 3,19 lei/l
Butelii fc 37 lei

■ Codul fiscal propune 
introducerea unui nou 
impozit pentru societăți 
comerciale.

Clara Râs
clara.pas@infcrmmedia.ro

Deva - Toate firmele care 
au un sediu permanent în 
România vor plăti, de anul 
viitor, un nou tip de impozit, 
reprezentând 0,5% din va
loarea imobilizărilor corpo
rale.

în categoria acestui gen de 
imobilizări cele mai impor
tante sunt construcțiile și 
terenurile aflate în patrimo
niul firmelor.

1 dolar___________________________________ 2,9765 lei
1 euro 3,5521 lei

5,2214 lei

TRANZACȚII BURSIERE

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

1. SNP PETROM________0,4510 -0,44
2. SIF1 8ANAT-CR1SANA 1,5900 -0,63
3. TLV 0)100 -0,96
4. BRD 13,2000 +2,33
5. IMPACT 0,4590 -2,13
6. AZOMURES 0,3200 0
7. ANTIBIOTICE IA§I 0,8400 -0,59
8. ROMPmOL

RAFINARE (RRC)
0,1150 -1,71

9. HABER 3400 0
10. BCCAKEATICA 0,5600 0
11. DECEBAL 0,0112 0
Rubrică realizată de SVM IFB FINWfST SA DEVA 
b-dul Decebal, H. R, parter,(lângă QMASAR), tel,: 221277.

Deva (C.P.) - Jorza Viorel 
din Crișcior dorește să afle în 
ce măsură influențează sta
bilirea pensiei faptul că a sa
tisfăcut stagiul militar la o 
unitate de parașutiști. „Aș 
dori să știu dacă în cazul meu 
perioada stagiului militar 
efectuat se consideră ca 
făcând parte din grupa spe
cială de muncă?”, precizează 
d-nul Jorza.

Pentru a afla răspunsul tre

Târguri economice în județ
Deva (C.P.) - Aproximativ 

30 de firme din județul Hune
doara vor participa la expo
zițiile organizate la finele 
acestei săptămâni la Deva de 
către CCI Hunedoara. Este 
vorba de Târgul pentru între- 

teatru. Cei mai mari partici- 
panți, elevii din școlile ge
nerale au învățat jocuri de 
grup, dansuri și cântece 
populare.

„Integrarea europeană” a 
fost tema unui concurs de 
desene pentru copii și a unei 
mese rotunde pentru tineri în 
care s-a analizat situația actu
ală a mișcării de tineret 
maghiare din Vale. S-au punc
tat oportunitățile și pericolele 
care influențează viața aso
ciativă.

„Ultima zi de festival a 
• adus în atenție 150 de copii 
care au prezentat creațiile 
realizate pe parcursul săp
tămânii. Seara, în foaierul 
Teatrului din Petroșani a fost 
organizat tradiționalul Bal al 
Strugurilor, apreciat de par
ticipant ca cel mai reușit din 
ultimii ani. UDTM Lupeni și 
Conferința Tinerilor din

De la plată vor fi scutite 
organizațiile nonprofit, orga
nizațiile sindicale și organi
zațiile patronale, precum și 
entitățile care sunt scutite de 
plata impozitului pe profit. 
Noul impozit se va determina 
prin aplicarea cotei de impo
zit asupra valorii rămase a 
imobilizărilor corporale exis
tente la data de 31 decembrie 
â anului precedent.
Modul de plată

Valoarea rămasă este va
loarea de intrare, diminuată 
cu amortizarea, pentru imo
bilizările corporale amorti
zabile, respectiv valoarea de 
intrare în patrimoniu pentru 
cele neamortizabile.

buie să vă prezentați la se
diul din Deva a Casei de Pen
sii a Județului Hunedoara și 
să vă adresați Compartimen
tului Comunicare. „Trebuie 
să verificăm toate actele din 
dosarul de pensionare și să 
avem datele de identificare 
ale persoanei solicitante pen
tru a-i da răspunsul corect”, 
a precizat Steluța Caracostea, 
responsabil relații cu mass
media în cadrul CJP.

„TIMM” și de Târgul „Fabri
cat în Județul Hunedoara”. 
Manifestările vor fi găzduite 
de Sala Sporturilor din Deva 
în perioada 7-9 octombrie. 
Deschiderea oficială a târ
gurilor va avea loc vineri, la 

Valea Jiului, ca organizatori 
ai acțiunii, doresc ca acest 
Festival să devină o tradiție 
în viața comunității maghiare

Secvență din timpul Festivalului Copiilor și Tinerilor Maghiari

BL\
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La stabilirea valorii rămase 
se iau în considerare și 
reevaluările contabile efectu
ate. Plata impozitului va fi 
anuală, în patru rate trimes
triale egale, până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare 
trimestrului pentru care se 
datorează impozitul.

Firmele nou-înființate vor 
datora impozit începând cu 
anul fiscal următor celui în 
care s-au constituit. în cazul 
companiilor care se desfi
ințează, acestea au obligația 
să depună și să plătească 
impozitul pe imobilizările 
corporale cu 10 zile înainte de 
data înregistrării încetării 
existenței la Registrul Co
merțului. 

MV BUT SEED SRL CrUMEȘTI, .JUDEȚUL SATU MARE. 
DISTRIBUITOR UNIC IN ROMÂNIA AL SOIURILOR DE GRÂU 
AMELIORATOARE. APARȚINlND INSTITUȚIEI DE CERCETĂRI 
AGRICOLE A ACADEMIEI DE ȘTIINȚE UNGARE DIN 
MARTONVÂSÂR. VĂ OFERĂ SEMINȚE DE GRÂU DE TOAMNĂ 
CU URMĂTOARELE INDICII DE CALITATE:

SOI CAT.BIOLOGICA PREȚ

PRODUCTIVITATE GLUTEN RROFTBHE MXQADERE
561.7 >125 =aae

«îasaaaaacaacaxzaaazcasszsxzaaxaszazaaxzcxxsszaxsasszxszsszBzaczzxxssxszs-xxsaxeaacasaxsctzxxtasaxsi

MV MAGVAS C1 0.7 LEI (RONJ/KG
MV CSARQAS CI 0.7 LEI (RON)/KG
MV SOVEGES C1 0.7 LEI (RONJ/KG
MV VERBUNKOS Ci 0.7 LEI (RON)/KG

MV PÂLMA......................“ C2 .....................0.6 LH (ROn')/KG'

MV MAGVAS C2 0.6 LEI (RONJ/KG

"coMEtraf ””
TELEFON: 0744 397825; 0743 048218;
E-MAIL: richardgindele@yahoo.cotn 

www.mvelitseed.ro ~r*
I

SEMINȚE DE GRÂU DIN MARTONVÂSÂR, “ 
GARANȚIA RECOLTEI DE CALITATE!

din Vale”, conchide Lorincz 
SZell, reprezentantul Direcției 
Județene pentru Tineret 
Hunedoara.

Pensii mai mari
Deva (I.J.) - Pentru 

anul 2006, preconizăm o 
creștere a pensiilor cu 6- 
8%, se afirmă în mesajul 
ministrului muncii, Ghe- 
orghe Barbu, cu ocazia 
Zilei Internaționale a 
Persoanelor Vârstnice. 
Demnitarul promite pen
sionarilor că, prin adop
tarea unei Strategii na
ționale de dezvoltare a 
sistemului de asistență 
socială pentru vârstnici, 
se au în vedere „crearea 
unei societăți pentru 
toate vârstele, și asigu
rarea libertăților funda
mentale pentru per
soanele vârstnice”.

Inajurcone0lnformmedla.ro
mailto:clara.pas@infcrmmedia.ro
http://www.mvelitseed.ro


marți, 4 octombrie 2005 CUVÂfflW- actualitate /e

• Amenzi, in ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 368 amenzi la Legea 
circulației, din care 28 la regimul de viteză și 
au ridicat în vederea suspendării 16 permise 
de conducere, din care 4 pentru alcool. Va
loarea totală a amenzilor aplicate a fost de 
37.570 RON. (M.T.)

• Furt de „curent". Crăciun Ș., de 37 ani, 
Mioara C., de 30 ani, ambii fără ocupație și 
Mugurel G., de 30 ani, miner, toți din 
Petroșani, au fost prinși de polițiștii Biroului 
Poliției Ordine Publică Petroșani, branșați ile
gal la rețeaua de distribuție a energiei elec
trice. (M.T.)

• Alcool la bord. Nicolae D., de 52 ani, 
din Deva, a fost prins de polițiștii Biroului 
Poliției Rutiere Deva, în timp ce conducea, 
pe strada Horia-Deva, un autoturism marca 
VW Golf, cu o concentrație alcoolică în aerul 
expirat, de 0,72 mg/litru. (M.T.)

greșește din nou?
0 A 5

Călărită din greu de clanul aleșilor și, 
umplută de prafuri nasoale, de 
mustăciosul ăla de Țiriac, coana Justiția se 

pregătește să intre-n toamna anului 2005. Un 
anotimp în care, așa cum Băsescu se uita la 
chiloțeii albi ai Ancăi Boagiu (când era ea 
mică), pe sub fusta Justiției Române începe să 
se uite suspicios UE. Iar rezultatul acestor 
priviri indiscrete vor apărea în Raportul de 
Țară. De aceea, pentru a da bine la occiden
tali, tanti Justiția și-a pus 22 de fuste cu care 
speră să ascundă rapoartele indecente avute 
cu tot felul de elemente aflate la guvernare. 
Iar cele 22 de fuste reprezintă numărul de 
dosare pline de nume de politicieni, care au 
devalizat România. Care, zice noul șef al 
PNA, se vor concretiza în arestarea celor mai 
tari 22 de rechini ai României.

Si chiar dacă UE s-a arătat impresionată 
de mișcările de trupe care au loc în 
Justiția română, este bine ca noi să înțelegem 

ce este de înțeles. După ce raportul UE va fi 
pozitiv, cele 22 de dosare de mare corupție 
vor dispărea. Sau, în cel mai rău caz, vom 
avea ocazia să vedem foști guvernanți închiși 
pentru patru zile. Vorba mustăciosului Cara- 
giu: C-așai în tenis!

■ Purtătorul de cuvânt 
al PRM Hunedoara și-a 
retras candidatura la 
funcția de președinte.

Daniel I. lANca',^;___________
dantel.Uncuț infocrwmedtt.ft

Deva - Anunțul făcut ieri 
vine în contradicție cu toate 
declarațiile «fin ultimele 
săptămâni făcute de con
silierul județean al PRM. 
Acesta a afirmat de foarte 
multe ori până acum că el va 
fi următorul președinte al 
organizației, fiind convins de 
victoria sa în alegerile de pe 
9 octombrie, chiar dacă îl 
avea drept contracandidat pe 
actualul președinte, Mircea 
Nedelcu, fost senator în 2000- 
2004. Consecvent cum îl știm 
în a-și schimba pozițiile, Cos- 
tel Avram a mai reușit încă o 
dată să surprindă, prin 
renunțarea la lupta pentru 
fotoliul de șef al peremiștilor 
hunedoreni.
Motivele sunt personale

„Retragerea candidaturii 
mele se datorează doar unor 
motive personale. Nu au exis-

tat nici un fel de presiuni, 
nici de la nivel central și nici 
de la colegii de partid din 
județ”, a spus Costel Avram, 
care însă nu a vrut să pre
cizeze care sunt acele motive. 
„Asta nu înseamnă că voi lip
si de acum înainte din acti
vitatea partidului. Din contră, 
eu consider că voi fl mult mai 
activ. Sper să fac echipă cu 
viitorul președinte, poate 
chiar să fiu și în continuare 
purtător de cuvânt al PRM 
Hunedoara, însă acum mă 
abțin să fac campanie elec
torală pentru vreunul dintre 
candidați”, a fnai declarat 
Avram, precizând că nu va 
opta pentru nici o funcție de 
conducere.
„Greșește și acum”

Vicepreședintele filialei 
județene, Vasile Siminie, con
sideră însă că retragerea din 
cursa electorală e o nouă 
greșeală. „A greșit când a ple
cat din PRM și i-am spus 
acest lucru. Greșește și 
acum”, a spus Siminie, care 
și-a exprimat speranța că 
Avram va reveni într-o lună 
la conducerea organizației 
județene a PRM. Până ieri își

Costel Avram Mircea Nedelcu Vasile Siminie

depuseseră candidaturile pen
tru funcția de președinte 
Mircea Nedelcu, Ștefan Păș- 
cuț și Mircea Popa, însă mai 
erau așteptate și alte candi
daturi, una dintre acestea 
fiind a lui Nelu Ardelean, 
președintele organizației PRM 
Deva.
Nedelcu e surprins

Președintele în funcție al 
PRM, Mircea Nedelcu, con
sideră că retragerea lui Cos
tel Avram „a deschis robine
tul” în ceea ce privește de

punerea de noi candidaturi. 
„Am fost și eu surprins, însă 
el m-a asigurat că s-a retras 
doar din motive personale. 
Din câte știu eu, nu au fost 
presiuni asupra lui, însă după 
ce a renunțat au apărut foarte 
multe candidaturi pentru 
funcția de președinte. Sper să 
câștige cel mai bun”, a pre
cizat Nedelcu. După cum 
acționează Costel Avram nu 
ar fi exclus ca până duminică 
motivele personale să dispară, 
iar el să-și depună din nou 
candidatura.

yn mod sigur este o 
Ichestiune politică. 
Pentru ceea ce a făcut 
merită să fie con
damnat, dar nu este 
singurul și principalul 
vinovat și atâta timp 
cât nu spune cine a 
fost în spatele acestei 
mișcări, va fi 
singurul 
răspunzător.
I. Manole, 
Deva

Nu. Cercetările în 
legătură cu împre

jurările și persoanele 
care au fost în spatele 
tuturor mineriadelor 
ar trebui să fie mult 
mai ample, dar 
bineînțeles că atunci 
vor cădea și alte 
capete care acum 
sunt încă în Parla
ment.
Arcadiu, 
Deva

Merita să fie con
damnat. Antece

dentele sale de la mi- 
neriadele din Bucu
rești, când au murit 
oameni, erau de așa 
natură încât nu ar fi 
fost posibil să scape 
fără o condamnare. 
Pentru faptele sale 
toți hunedorenii au 
avut de suferit.
Carol Gheorghiu, 
Deva

Cred că merita să 
fie condamnat și 

justiția a făcut ceea 
ce trebuia. Miron Coz- 
ma este vinovat 
pentru modul barbar 
în care au acționat 
minerii în 1999 la 
Costești. Grav este 
însă faptul că 
el a fost doar 
un simplu pion.
Ilie, 
Deva

Miron Cozma nu 
merita să fie 

condamnat pentru că 
nu este autorul inte
lectual al atrocităților 
care s-au produs de 
mineri. El a fost uh 
simplu pion. Atâta 
timp cât nu spune 
cine i-a instigat, este 
bun de ispășit 
pedepse.
Nicolae, 
Deva

Enigmele alcoolului
Ghelari (M.T.) - Un bărbat de 49 de ani 

din Ghelari a anunțat Postul de Poliție că, 
în jurul orei 20:00, în timp ce se deplasa spre 
domiciliu, pe strada Transilvaniei, a fost 
lovit de trei persoane necunoscute, care i- 
au furat 700 RON. Din primele verificări 
polițiștii au constatat că, Vasile O., a con
sumat băuturi alcoolice la un bar din loca
litate, între orele 16:00 - 22:00, iar în jurul 
orei 23:30 a fost văzut de mai mulți local
nici, căzut în fața terasei localului, în stare 
avansată de ebrietate. E posibil ca bărba
tul să-și fi pierdut sau cheltuit toți banii, 
întrucât polițiștii au suspiciuni cu privire 
la cele reclamate de bărbat, cercetările sunt 
continuate pentru stabilirea cu exactitate a 
împrejurărilor în care s-au întâmplat 
faptele.

Nemulțumiți de parcări

Nu are program de audiențe

Prafectin Județului Hunedoara:
Dan Pricăjan, subprefect 18.00-13.00

Consfllul Mhfaaa Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Impectorabil de Jandarmi Județean
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Primăria Mwldplului Deva
Florin Oancea, viceprlmar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orățtia
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

PoRția MunfdșMdul Deva

■ Consilierii locali din 
Deva doresc să afle 
care este situația 
parcărilor din oraș.

Deva (M.S.) - Consilierii 
locali din Deva sunt nemul
țumiți de modul de adminis
trare a parcărilor din oraș. Ei 
au semnalat acest aspect în 
ultima ședință de CL, după ce 
unul dintre consilieri a ridi
cat problema costului orei de 
parcare și a abonamentului 
anual care ar trebui achitat 
de cetățenii care doresc să 
ocupe un spațiu, de acest gen, 
în vecinătatea locuinței. Con
silierul Marcel Morar, a apre
ciat că în parcările dintre 
blocuri „nu s-a realizat ni

mic”, până în prezent. El a 
solicitat organizarea unei lici
tații pentru concesionarea 
parcărilor din oraș. S-a sem
nalat și faptul că prețul pen
tru ora de parcare ar fi cres
cut, situație în care primarul 
a cerut să se investigheze 
această problemă.
Tarife avizate

Primarul a spus că actualul 
contract de concesiune preve
de ca orice modificare de tari
fe să fie aprobată de CL, fapt 
care nu s-a întâmplat. Pri
marul Devei a afirmat că tre
buie să se țină seama de locul 
de parcare al mașinilor, pen
tru că nimeni nu va fi de 
acord să-și lase autoturismul 
la o distanță mare de casă.

Prinși cu fieru-n sac
Hunedoara (M.T.) - Trei 

tineri din Hunedoara au fost 
prinși în flagrant de polițiști 
în timp ce vindeau fier vechi 
furat. Valeriu S., de 33 ani, 
cu antecedente penale, Adri
an F., elev și Marius C., fără 
ocupație, ambii de 17 ani, au 
fost prinși în flagrant de o 
echipă formată din polițiști 
din cadrul Poliției Municipi- 
ului Hnnodnara rî ai Detașa-

mentului de Intervenție Ra
pidă, imediat după ce au pre
dat 197 kilograme de fier 
vechi, la un centru de1 
colectare din localitate, aflat 
în afara programului de 
funcționare. Metalul a fost 
furat din incinta societății 
„Mittal Steel” - Zona Bloo
ming, iar cei trei sunt acum 
cercetați în stare de libertate 
Dentru furt.

Concurs puzzle în 
Cuvântul liber

Caută șl decupează cele 6 piese puzzle, apărute Tn Cuvântul Liber, în perioa
da 28 septembrie - 5 octombrie

Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, 
indicând numele, adresa, numărul de telefon ți 
răspunsul la Întrebarea: „Sunteți abonat la Cuvân
tul Liber?” Trimite plicul prin poștă la O.P. 1 C.P. 
3 Deva, depune-l în cutiile speciale Cuvântul Liber 
sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decem
brie nr. 37 A. până în data de 14 octombrie (data 
poștei). Participă și tu!

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă 

acceptarea condițiilor de participare la concurs. 
Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media SRL 
și nici rudele acestora de gradele I și II.
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• Victorie. Steaua București a învins, ieri.
pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), for- 

A.mația FCM Bacău, într-un meci reprogramat 
V din etapa a Vlll-a a Diviziei A. Steaua a 
I deschis scorul în minutul 27, prin Sorin 
I Paraschiv. El a primit o minge în careul de 
| 16 metri, a săltat mingea peste un adversar 
I și a înscris, din cădere. (V.N.)

Cupa „Dacicus", la 
a XV-a ediție

Orăștie (V.N.) - La sfârșitul săptămânii 
trecute s-a desfășurat la Orăștie cea de a 
XV-a ediție a Cupei „Dacicus” la judo. Din 
discuția cu Marius Biji, antrenor la CS 
He ian Deva, club care a fost prezent în 
competiție, la întreceri au participat aproxi
mativ 300 de sportivi din Slovenia, Ungaria 
și România, care au concurat la kata și 
kumite. Din județ au participat următoarele 
cluburi: Heian Deva, Faiv Play Hunedoara, 
Fudoshin Hunedoara, EMPI Brad și Daci
cus Orăștie. Din tară, la Orăștie au sosit și 
s-au întrecut sportivi din Timișoara, Arad, 
Piatra Neamț, Alba Iulia, Țicleni, Salonta 
și Bacău. Au fost, de asemenea, prezenti 
oaspeți din Lubljana și Miskolcz.

Oaspeți de peste hotare la Orăștie

Să vină Naționalele!
Deva (V.N.) - Și Petroșaniul a avut parte 

la sfârșitul săptămânii trecute de o între
cere sportivă care a atras multi spectatori. 
Este vorba de Cupa Petroșani la gimnastică 
aerobică. Scopul concursului a fost verifi
carea nivelului de pregătire în care se află 
sportivii de la CSS Cetate Deva și CSS 
Petroșani pentru apropiatele Campionate 
Naționale de profil care se vor desfășura 
în perioada 7-9 octombrie a.c. tot la 
Petroșani. Florica Buciuman, consilier în 
cadrul DSJ Hunedoara ne-a precizat ieri 
că sportivii din județ sunt bine pregătiți și 
așteaptă cu nerăbdare Naționalele.
Cei mai buni

Iată și cîștigătorii locurilor I: individual 
feminin, juniori II - Bianca Becze, masculin, 
Râul Furnea; juniori III, perechi - Lucian 
Bamea Premia Matei; juniori II, perechi - 
Râul Furnea Bianca Becze; juniori III, trio
- Janina Bănică, Andreea Bureana, Henri- 
eta Munzi; juniori II, trio - Râul Furnea, 
Bianca Becze, Ioana Urdea; juniori III, grup
- Premia Matei, Dacian Bîrna, Diana Sîrb, 
Adela Cimpoi, Isabela Vuia, Adela Kutași; 
juniori II, grup - Andreea Bogati, Bianca 
Totțeean, Alexandra Teia, Alina Blăvan, 
Cl^îH Covrig, Nela Caraiva.

Luptătorii pe primele locuri
■ Hunedorenii au în
trecut pe cei mai buni 
luptători de la cluburi 
puternice și cu tradiție.

Valentin Neagu_______________
Valentin.neagu@informmedia.ro

Hunedoara - Un nou succes 
de marcă al tinerilor luptători 
de la Clubul Sportiv Școlar 
Hunedoara antrenați de Ioan 
Boca, Emil Nicoară și Cornel 
Vlad.

Băieții au obținut locul I în 
cadrul etapei a IlI-a a Cam
pionatului National pe echipe 
la lupte libere, Liga Juniori, 
18 - 20 de ani, care s-a 
desfășurat la București, în 
perioada 30 septembrie - 2 
octombrie. Având o evoluție 
remarcabilă, sportivii meda- 
liați de la CSS Hunedoara au 
devansat echipe cum ar fi 
CSS Dinamo Brașov și CSS 3 
Steaua București.

Iată și locurile obținute: 
Vasile Gros, locul II la cate-

Luptătorii sunt puternicii zilei.

goria 50 kg.; Sergiu Ursache, 
locul II la categoria 55 kg; 
Cristian Lazăr, locul I la cat
egoria 60 kg.; Constantin 
Dobre, locul II la categoria 66

kg; Jeno Todor, locul III la 
categoria 76 kg; Lucian Dia- 
conu, locul II la categoria 84 
kg. De remarcat faptul că 
Sergiu Ursache și Cristian

(Foto: arhivă)

Lazăr sunt componenți ai 
lotului national de juniori 
care se pregătește la Centrul 
Olimpic din municipiul Cluj 
- Napoca.

Acum, astăzi, ori niciodată !?
■ Handabalistele de la 
Cetate au o singură 
variantă: victoria! Orice 
alt rezultat este exclus.

Deva (V.N.) - Astăzi, la ora 
18, la Sala Sporturilor din 
Deva se joacă în devans par
tida dintre Cetate și CSM 
Sibiu, meci din etapa a Vl-a ț- 
a Ligii naționale de handbal. 
Din discuția avută ieri cu 
Marian Muntean, patronul 
echipei, a reieșit faptul că sin
gura variantă pentru devence 
este victoria.

„Sper ca echipa să joace 
într-adevar handbal. Până 
acum am auzit doar vorbe. 
Nimic concret. Nu există nici 
o scuză pentru ceea ce s-a 
întâmplat până acum. Mai 
ales după meciul cu Brăila. 
Punctul obținut nu înseamnă 
nimic.”

Va fi prima victorie? (Foto: Ciprian Marinuț)

șârMț 1
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în altă ordine de idei, 
Muntean a tinut să sublinieze 
că prima de joc se va acorda 
doar la victorie cu o diferență 
de 10 goluri și că așteaptă 
rezultate, pentru a merita 
banii pe care îi investește.

„Nu o să mai plătesc neper
formanta. Cine vrea să lupte 
sub culorile clubului, bine. 
Cine nu, să ne lase în pace. 
Deocamdată nu avem o men
talitate de învingător” - a 
mai spus Muntean.

Mutu așteaptă
București (V.N.) - La 

sosirea pe Aeroportul 
International „Henri 
Coandă”, în vederea par
tidei cu Finlanda din 
preliminariile CM 2006, 
Adrian Mutu a declarat 
că „așteaptă o minune” 
din partea naționalei 
Olandei în meciul cu 
echipa similară a Cehiei, 
ce se va disputa, sâm
bătă, la Praga. „Aștep
tăm o minune de la 
meciul Cehia - Olanda. 
Nu cred că Cehia și 
Olanda vor face un blat 
sau cel puțin așa sper. 
Olanda este cea mai 
bună echipă din grupă și 
are forța ca să bată în 
Cehia. în primul rând 
trebuie să batem în Fin
landa și apoi să așteptăm 
o minune”, a spus Mutu.

Aural Brad - CS Deva II.

Rezultatele etapei a IV-a, oct: Metalul Crișcior - Ponoru Vața 2-2; Con-
structorul Hunedoara ■ GER Marmoșim Simeria 3-2; Gloria Geoagiu - Minerul
Aninoasa 1-4; Retezatul Hațeg - Dacia Orăștie 0-1; Victor a Călan - Aurul
Brad 2-1; CS Deva Certei - Universitatea Petroșani 2-6.
Clasamentul
1. Victoria Călan 4 4 0 0 14-4 12
2. Dacia Orăștie 4 3 10 8-2 10
â. Mineral Aninoasa 4 211 8-7 7
4. Ponorul Vața 4 130 11-6 6
5. Universitatea 4 130 11-7 6
6. Aurul Brad 4 1 2 1 12-8 5
7. Constructorul 4 1 2 1 7-7 5
8. GER Marmoșim 4 1 2 1 6-5 5
9. Metalul Crișcior 4 1 1 A2® 6-8 4
10. Retezatul Hațeq 4 1 0 3 4-9 3
11. Gloria Geoagiu 4 0 1 3 5-14 1
12. CS Deva Certei 4 0 0 4 4-19 0
Programul etapei a V-a,9 octombrie: Dacia Orăștie - Victori Călan, Minerul
Aninoasa - Retezatul Hațeg, CER Marmoșim - Gloria Geoagiu, Ponorul
Vața - Constructorul Hunedoara, Universitatea Petroșani - Metalul Crișcior,

3% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Rezultatele etapei a IV-a, 2 octombrie: Metalul Crișcior - Ponorul Vața 2- 
0; Constructorul Hunedoara - CER Marmoșim Simeria 5-1; Gloria Geoagiu
- Mineral Aninoasa 7-0; Retezatul Hațeg - Dacia Orăștie 0-2; Victoria Călan
- Aurul Brad 3-0 ; CS Deva Certei a stat._______________ ' , ■

Clasamentul
1. Dacia Orăștie 4 4 0 0 10-1 12
2. Constructorul HD 4 3 0 1 23-7 9
3. Victoria Călan 4 3 0 1 13-7 9
4. Metalul Crișcior 4 2 11 9-7 7
5. CS Deva Certei 3 2 0 1 7-4 6
6. Gloria Geoaqiu 4 2 0 2 9-9 6
7. Retezatul Hațeg 4 11 2 9-7 4
8. CFR Marmoșim 3 1 1 1 6-8 4
9. Aurul Brad 4 0 1 3 3-13 1
10. Ponorul Vața 3 0 0 3 1-8 0
11. Mineral Aninoasa 3 0 0 3 3-22 0

Programul etapei a V-a, 9 octombrie: Dacia Orăștie - Victoria Călan, Minerul 
Aninoasa - Retezatul Hațeg, CER Marmoșim - Gloria Geoagiu, Ponorul Vața 
- Constructorul, Universitatea - Metalul Crișcior, Aurul Brad - CS Deva II.

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament anual

(2.240 lei vechi)

CUM TE ABONEZI? î
i

Decupează și completează talonul. i
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau ] 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 i
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. [ 

■»- Vei fi contactat în cel mult 5 zile. i
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03
(tarif local). i

GRATUIT, în li •e vineri primești 
ceftiai complet supliment 
de televiziune.

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

Abonamente «
1 lună 6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi) 1
3 luni 19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi) |
6 luni 37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi) 1
12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Numele______________________________________

Prenumele___________________________________

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada_________

Nr.________Bl._

Localitatea_____

Telefon (opțional)

___________ Sc.______ Ap.____  <

mailto:Valentin.neagu@informmedia.ro
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• Leșin. Căpitanul formației Uniao Leiria, 
Joao Paulo Andrade, a leșinat, pierzându-și 
cunoștința, la zece minute de la începutul 
partidei pe care echipa sa a disputat-o 
sâmbătă cu Vitoria Setubal. Jucătorul, în 
vârstă de 24 ani, a fost transportat imediat 
la spital, unde și-a revenit. (MF)

Nu ne priește 
la Trondheim

Trondheim (G.N.) - 
Echipa de handbal fem
inin Silcotub Zalău a 
ratat calificarea în gru
pele Ligii Campionilor, 
fiind eliminată de for

Lotul României pentru Finlanda

mația Byasen Trond
heim, după o dublă 
manșă disputată în 
orașul norvegian. Gaz
dele au câștigat primul 
meci cu scorul de 30-19, 
pierzând apoi a doua 
partidă cu 24-26. După 
ce Steaua a fost stopată 
la fotbal tot de o echipă 
din Trondheim, Rosen
borg, iată că nici hand
balistele lui Gheorghe 
Tadici (în foto) nu au
reușit să acceadăîn 
grupele Ligii 
Campionilor. 
Silcotub
Zalău urmează 
să evolueze 

în turul IU 
al Cupei

EHF.

Conduce 
înWTA
Mtarri(MF)- 
Jucătoarea rusă de 
tenis Maria Sharapoa 
continuă să conducă 
b clasamentul WTA 
urmată de Lindsay 
Davenport și Kim Q- 
jsters. Primele locuri în 
această ierarhie se 
prezintă astfel: 1. 
Maria Sharapowi 
(Rusia), 4768 puncte; 
2. L Davenport (SUA), 
4619 p;lK. CSjsters 
(Belgia), 4404 p; 4 
A Mauresmo 
(Franța), 3.927 p; 5. 
Justine Henin- 
Hardenne (Belgia), 
2.935 p; 6. Mary 
Pierce (Franța), 2.908 
p; 7. V. Wiiams 
(SUA), 2.883 p; 8. E 
Demențieva (Rusia), 
2.617 p; 9. N. Petrova 
(Rusia), 2.481 p; 10. P. 
Sdnnyder (Elveția), 
2.445 p; 11. S. 
Wians (SUA), 2.383 
p; 12. A Mbhkina 
(Rusia), 2.266 p;etc

■ Pițurcă a definitivat 
ieri seară componența 
lotului, după ultimele 
două meciuri ale etapei.

București (MF) ■ Antre
norul reprezentativei, Victor 
Pițurcă, a anunțat numele a 
16 din cei 22 de jucători din 
lotul pentru meciul cu 
naționala Finlandei, progra
mat sâmbătă în cadrul Gru
pei I preliminare de calificare 
la CM 2006. Cei 16 sunt

Etapa I

Oradea (G.N.) - Rezultate înregistrate:
Gaz Metan Mediaș - CSU Atlassib Sibiu 67-72 
Dinamo București - BC Mureșul Târgu Mureș 115-45 
CSU Asesoft Ploiești - West Petrom Arad 71-65 
BCMUS Argeș Pitești - Petrom ELBA Timișoara 71-54 
Rapid - CSU Cuadriopol Brașov 62-101
U Poli Carbochim Cluj - CSM Universitatea PA lași 94- 
61
CSM Oradea a stat.
Etapa viitoare (sâmbătă, 8 octombrie): U Poli Carbochim 
Mobitelco Cluj-Napoca - CSM Oradea, Mureșul Târgu 
Mureș - Gaz Metan Mediaș, West Petrom Arad - CSU 
Atlassib Sibiu, Petrom Elba Timișoara - Dinamo București, 
CSU Cuadriopol Brașov - CSU Asesoft Ploiești, CSM U lași 
- BCMUS Argeș Pitești. Rapid va sta.

Number 0116 Elvețianul Roger Federer, 
despre care Țiriac a spus recent că este cel 
mai tehnic tenisman din toate timpurile, a 
câștigat recent turneul âe la Bangkok (Thai
landa), unde l-a învins ta finală pe Vnly 
Murray (Marea Britanici, scor 6-3, 7-5. (G.N.)

w

Derută căpitanul ste
mei, ftancesc® Totti, mi 
mai înțelege nimfe. 
Echipa sa a pierdut meci
ul cu modesta formație 
Siena, scor 2-3. AS Roma 
se află Ia a doua înfrân
gere în Serie A, aflându- 
se doar pe locul 12 In 
clasament. (G.N.) (Fote» eh»

Keșeru la lotul de tineret
■ Fotbalistul orădean a 
fost convocat de antre
norul Florin Marin pen
tru meciul cu Finlanda.

București (MF) - Echipa 
națională de tineret s-a reunit 
ieri la Casa Fotbalului, pen
tru meciul cu selecționata 
similară a Finlandei, care va 
avea loc vineri, de la ora 19, 
la Valkeakoski, în grupa I de 
calificare la CE under 21 din 
2006. Lotul cuprinde ur
mătorii jucători: Sebastian 
Huțan (Șerif Tiraspol), Traian 
Marc (Poli Iași) - portari; 
Sorin Rădoi (Poli Timișoara), 
Marius Constantin (Rapid), 
Daniel David (FCM Bacău), 
Mihai Neșu (Steaua), Cosmin 
Moți, Cristian Pulhac (ambii 

. fundași- Mihăită 

următorii: Bogdan Lobonț, 
Cosmin Contra, Adrian lene
și, Gabriel Tamaș, Vasile 
Jula, Răzvan Raț, Pompiliu 
Stoica, Florentin Petre, 
Răzvan Cociș, Tiberiu Bălan, 
Ovidiu Petre, Costin Lazăr, 
Dorinei Munteanu, Laurențiu 
Roșu, Adrian Mutu și Ionuț 
Mazilu.

„Din punctul meu de 
vedere, aș fi preferat să nu 
se joace azi (ieri - n.r.) aces
te partide, dar asta e situația. 
Mi-am dat programul peste

Chelsea „ucide" Premier League
■ Echipa miliardarului 

: rus Roman Abramovici 
nu are adversară în 
campionatul Angliei.

Liverpool (G.N.) - „Nu sunt 
invincibili”, a spus căpitanul 
echipei Liverpool, Steven Ger
rard, după partida din gru
pele Champions League din
tre formația „cormoranilor” 
și Chelsea, încheiată atunci 
cu o remiză, 0-0. Săptămâna 
trecută, Liverpool și Chelsea 
s-au întâlnit din nou în cam
pionat, iar elevii lui Josâ 
Mourinho-au obținut o victo
rie năucitoare chiar în Anfield 
Road, cu categoricul scor de 
4-1. „Și totuși, suntem invin
cibili”, a spus Mourinho după 
meci, replicându-i antreno
rului lui Liverpool, Rafa Beni
tez, care s-a hazardat să spună 
înaintea confruntării că jocul 
lui Chelsea „este plictisitor”.

După ce în sezonul trecut 
a ratat obiectivul major, 

• câștigarea Champions Lea
gue, Chelsea pare decisă

Claudiu Keșeru (Foto: arhivă)

Dinamo), Andrei Prepeliță 
(FG Argeș), George Florescu 
(Șerif Tiraspol), Ciprian Vasi- 
lache (Rapid), Andrei Ionescu 
(Universitatea Craiova) - 
mijlocași; Bănel Nicoliță 
(Steaua), Romeo Surdu (CFTl 
Cluj), Costin Curelea (Sportul 
Studențesc), Cosmin Năstăsie 
(FC Argeș), Claudiu Keșeru 

cap din cauza vremii, pentru 
că era foarte important să am 
toți jucătorii la lot azi (ieri - 
n.r.)”, a spus Pițurcă.

Includerea fotbaliștilor 
Jula, de la CFR Cluj, Lazăr, 
de la Sportul Studențesc, și 
Roșu, de la Recreativo Huel
va, în lotul pentru partida de 
la Helsinki nu este o surpriză. 
„Ținând cont de evoluțiilelor, 
nu se poate spune că sunt 
surprize. Oricum, acesta este 
un lot lărgit de 22 de jucători, 
iar patru dintre ei, chiar dacă 

Frank Lampard a deschis scorul pentru Chelsea din penalty
(Foto: EPA)

acum să îl îndeplinească. 
Până atunci, elevii lui Mou
rinho au avut un start nebu
nesc în Premier League, unde 
nimeni nu poate să îi 
oprească. Au trecut deja opt 
etape, în care Chelsea a acu
mulat numai victorii, având 
și un golaveraj de invidiat, 18- 
2. „Marșul triumfal” al lon
donezilor este favorizat și de 
startul ezitant al marilor

Palton metalic la muzeu
■ O replică din metal 
a paltonului lui Mou
rinho a fost expusă la 
un muzeu din Lisabona.

Lisabona (MF) - Muzeul 
de modă și textile din Lis
abona va propune vizitato
rilor săi o replică din me
tal a paltonului gri pnrtat 
de antrenorul )ortugKez al 
echipei Chelsea, Jose Mou
rinho. „Jos Mourinho este 
un mit”, a explicat sculp
torul Jose Coelho, autorul 
piesei ce va fi expuse. El a 
mai explicat și motivul 
pentru care acest palton 
din cașmir a devenit sim
bolul succesului lui Mour
inho: antrenorul portughez 
a câștigat primul titlu cu 

vor face deplasarea, vor sta în 
tribună”, a menționat 
selecționerul. Programul 
echipei naționale pentru par
tida cu Finlanda este ur
mătorul: astăzi, două antre
namente, dintre care unul de 
pregătire tactică cu analiză 
video; mâine, două antrena
mente urmate de un joc- 
școală; ybi, uh! antrenament 
urmat de plecarea spre 
Helsinki; vineri, antrenament 
oficial deschis presei, la ora 
11:30.

rivale la titlu, Manchester 
United, Liverpool sau Arse
nal, aflate toate la peste zece 
(!) puncte distanță. Nici chiar 
premiul fixat pentru prima 
echipă care marchează împo
triva lui Chelsea nu a reușit 
să stopeze ritmul său de 
metronom. Chelsea a primit 
gol, dar nu a pierdut, și pare 
decisă să continue în același 
ritm.

Chelsea..ta Anglia, dupgi 50 
de ani,fp a mal'Câ^|at / 
Liga Campionilor în*2004; 
cu fosta sa echipă, FC Pof- 
to. Paltonul lui Mourinho, 
cumpărat cu 1.750 de eur® 
de către soția sa de la 
Armani,, a fost achiziționat 
de către un fan pentru suma 
de 32.300 de euro, în cadrul 
unei licitații care a avut loc 
Ia Londaâ, în luna mai 2005.
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Vând ap. 1 cameră (01)
■ vând carnete de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.
• tiger*, cama* cămin sau schimb cu 
garsonieră plus diferență, în Simeria Caut chirie 
în Simeria, ofer 2,5 milioane lei/lunar. Tel. 
0722/601892,0729/015069

Vând ap. 2 camere (03)
• Băltea Mare, gaz metan în bloc, prețnego- 
cia*"%Sră intermediari, 49 mp. Tel. 0254/231750.
• th^mandale,2 balcoane, contorizări, gresie, 
faianță, etaj intermediar, zonă centrală, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 0741/301548.
• decomandate, balcon închis, termopan, 
centrală termică, mobilat, utilat complet, Bdul 22 
Decembrie, preț 146.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661.
• decomandate, Deva, Gojdu, parter, 
contorizări, interfon, parchet, preț 700 milioane 
lei. Tel. 229034,0724/355166.
• decomandate, modem, Deva, Bdul Decebal, 
preț 1300 mid. lei. Tel. 0724/848493,219764-
• decomandate, zonă liniștită, lângă piață, etaj 1, 
balcon, contorizări, ne/mobilat, preț 120.000 ron. 
Tel. 0745/367893.
• Deva, ăl Crișului, semidecomandate, parter, 
balcon închis, contorizări, bun pentru privati
zare, preț negociabil.Tel. 0721/196252.
• Deva, AL Moților, bloc cărămidă, gresie, 
faianță, geam la baie, cabină duș, parchet, 
contorizări, 34 mp, ocupabil imediat, preț nego
ciabil. Tel. 227698,0742/564654.
• Deva, Str, Minerului, bl. 41, ap. 49, sc. C.
• Deva, zona Dacia, contorizări, îmbunătățiri. 
Relații la tel. 0740/247192.
• foarte ugent decomandate, cărămidă, 
contorizări, modificări interioare, balcon cu 
cămară, interfon, vedere spre oraș, zona 
Minerului, Deva, preț 82.000 ron, negociabil. Tel. 
0723/427929,0766/763615.
• Hațeg, centre* termică, posibilități extindere, 
parter, lângă farmacia Nora, mobilat Tel. 770735, 
770367,0722/876141.
• semidecomandat^ 48 mp, balcon, contorizări, 
etaj 1, Deva, Kogălniceanu, ocupabil Imediat 
preț 94.000 ron, negociabil. Tel. 0745/888619, 
227661.
• Simeria, deasgaa băncii, preț30.000 euro. Tel. 
0724/763736.

• Skneria, ultracentral, multiple îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 12 mid. lei, negociabil, și 
teren 1200 mp, zonă foarte bună 25.000 euro, 
negociabil. Tel. 0729/015069,0722/601892.
• regent, confort 1, Deva, zona Miorița, bl. M3, 
etaj 1, preț 1,150 mid. lei. Tel. 223336.
• urgent, decomandate, etaj 1, Deva, Liliacului, 
contorizări, ocupabil imediat preț 1,05 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0745/582117.
• urgent decomandate, etaj 1, Deva, Liliacului, 
stare foarte bună Tel. 0727/066092.
• urgent Deva, luliu Maniu, decomandate, 52 
mp, parchet balcon închis, centrală termică 
preț 880 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/055313.
• urgent Deva, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, ap. 8, 
confort 1, preț 1,150 mid. lei. Tel. 0254/223336.
• urgent Soneria, etaj 4, sau schimb cu 
garsonieră orice zonă Simeria, plus 80 milioane 
lei, diferență Tel. 0723/686162, 0720/505771, 
0723/693685.
• regent «dec. Al. Armatei, liber, curat lavabil, 
izolat, apometre, contorizări, preț neg., tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• ama MineraM, dec,, et 1, bloc de cărămidă 
50 mp, balcon, contorizări, parchet faianță preț 
83.000 RON, tel. 0723/251498,232809,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• ama Dorobanți 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) 
•ama AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•ama Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. TelL 235208,0721/985256. (Rocan 
3000) /
•zonă centrată împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazie, ama piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•zona Mkro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mit 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 centrată I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Went, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1/150 mid., tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
•zona L 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 Zamfhescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)

• decomandata, cărinddă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon măre, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. tei, neg,, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika).
• zona b<U Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•Ocaziei Zona Al. Straiului, 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)
• regent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Udo, dec., et 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Lit Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona IxL Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dec, Mxat^ă mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, becebal, preț 125.000 ron., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, Mșxabță mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron., neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 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)
• et Intermediar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et ă 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)
• eL 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 modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (CasaBetania) . - . ,
• eta, parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400.0724/169303,0742/005228  (Casa 
Betania)
• dec, centrali termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, bloc de cărămidă balcon ma..- 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. 224296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)
• zona L Creangă dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).
• dec, buc, baie, balcon, contorizări, et inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154.401,227542, 
seara (Garant Consulting)
• dec, zona Corvin, Hunedbara, preț 800 mii., 
neg., tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dec, centrală modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara preț 620 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, za* bună, Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec,zo*ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• regent contorizări, zonă bună balcon, preț 880 
mii., tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ultracentral, dec, et intermediar, 55 mp, 
parchet balcon mare, contorizări, interfon, preț 
12 mid., neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonaBancaTransilvania sdec, 32 mp, 2 holuri, 
ușă metalică gresie, faianță modeme, parchet 
lamelar, bloc decent et3, preț 630 mii., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Uc. 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)
• b-thd DocabaL dec, etaj intermediar, 
contorizări, parchet preț 980 mii, tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)
• zona Zamfirescu, etaj 2, 2 balcoane, 
contorizări, st 60 mp, bloc nou, parchet vedere 
în 2 părți, preț neg, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• Zamfbescu, etaj 2, parchet contorizări, bine 
întreținut bloc de cărămidă preț 820 mii, tel. 
211075, 0747/779751, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• urgent contorizări, zonă excelentă balcon, 
mare, preț 50 mp, preț 840 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• zona Banca Transilvania, sdec, ușă metalică 
gresie, faianță moderne, parchet lamelar, bloc 
decent et 3, preț 17500 euro, tel. ^’’1/815781. 
(Prima-lnvest)
• zona Zamfirescu, sdec, parchet gresie, 
faianță contorizări, et. 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
■ dec, za* ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent dec, central. 55 mp, balcon închis, 
centrală termică parchet, preț 860 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, dec, 52 mp, parchet balcon 
închis, centrală preț 880 mii, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• zona Dorobaițl dec, 60 mp, et intermediar, 
preț 28500 euro, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• Deva, Al. Crișului, etaj intermediar. Tel. 
0745/367893.
• regent In Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)
• zonă bulă în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
urgent în Deva, zonă bună plata imediat tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• boxă <0 mp, ultracentral, Kogălniceanu, 
confort sporit amenajat, centrală termică 
termopan, tapet parchet stejar nou, tavan fals, 
etaj 4, acoperiș tablă preț 13 mid. lei, negociabil. 
Tel. 216180.
• decomandata, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, vedere în 2 părți, 98 mp, etaj 1, bloc 
cărămidă preț 1,290 mid. lei, negociabil. Tel. 
228615.
• deosebit contorizat integral. Zonă centrală 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, preț 130.000 
ron. Tel. 0726/593019.
• Deva, Dacia, apartament 3 camere, cărți, 
vederi vechi, cărucior adulți handicap loco
motor, pliabil, ajutător de mers cu 3 roți pentru 
copii și adulți, tel. 229256,0720/677035.

• Deva, Piața Arras. Tel. . 0254/222129, 
0723/769608,0720/918238.
• Simeria, zonă bună centrală termică parchet 
laminat, multiple îmbunătățiri, preț 900 milioane 
lei. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• regent 2 băi, 2 balcoane, centrală termică 
gresie, faianță parchet zona Eminescu, preț 
85.000 ron. Tel. 0741/301548 0727/389936.
• regent semidecomandate, balcon, 
contorizări,îmbunătățiri, etaj intermediar, Deva, 
zona Bălcescu, preț 109.000 ron. Tel. 0745/888619, 
227661.
• regent Simeria parter, ideal privatizare, preț 
950 milioane lei, negociabil, și Dacia break, preț 
27 milioane lei, negociabil. Tel. 0723/693685, 
0723/686162,0720/505771.
• zona Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată, preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•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 in 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 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 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificață vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808 0745-302200. (FiestaNora)
• zona Minendul etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498,232809,0788/165702. 
(FiestaNora)
• zona Dorobaiti, et 1, dec., vedere în 3 părți, 
boxă debara, 2 balcoane mari, 2 băi, parchet 
faianță preț 160.000 RON, tel. 0723/251498 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)

• zonă uaBiJă I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț IA 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 centrata, amenajat cu centrală termică 
dec., parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• zona, L Creangă dec., contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță camere parchetate, buc. mare, i balcon, 
preț 45.000 euro, neg., tel. 224.296,0788/36182. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, CT, sdec., gresie, faianță parchet 1 
baie, 1 balcon, preț 135.000 RON, tel. 224.296, 
0788/36182. (Garant Consulting)
• sdec, buc, baie, contorizări, et intermediar, 
zona, Gojdu, preț 118000 RON, neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)

• isgent zts* 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 Duiărea, sdec, et. intermediar, 
termopan, gresie și faianță modeme, 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)

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

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, 
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

i

• dec, zona I. Maniu, et. 3, parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona tetracentrata, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță lamelar, balcon, bine 
întreținut, preț 38000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț 35.000 euro, tel. 
0740/210780, (Prima-lnvest)
• dec, zona I. Maniu, et 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

• dec, L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• regent, dec, vedere bulevard, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat, preț 
38000 euro, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Vâna ap. 4 camere (07)
■ Brad, decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane, etaj 2, central, 1 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0727/349049.

• Deva, zona Pieței, contorizări apă gaz, etaj 1, 
parchet Tel. 0726/392798
• ugenl decomandate, etaj 1, centrală termică 
2 băi, 2 balcoane, 112 mp, bloc cărămidă fără 
intermediari. Tel. 0788/497845,228775.

• 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, tele
foane 0723-251498 232808 0788-165702. (Fiesta 
Nora)
■ zonă Jtracențrata, et 2, decomandate, 2 bal
coane, vedere în 2 părți, ușă metalică, con
torizări, parchet, preț 50.000 euro, tel. 0788/ 
165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
■ zona LBaadul dec., 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, dec- centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 3000)

• 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 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• urgent za* centrală et 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări moderne (centrală termică ter
mopan,etc.),preț 46500euro.Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)

SC Inform Media, parte a unei corporalii 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 Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

cuvâo

• el 2, dec., parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii., neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• regent zona Poliția Județeană et 1, dec., 112 
mp, contorizări, stare bună preț 1,7 mid., tel. 
0745/640725. (Mimason)
•dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, st 100 mp, gresie, 
faianță parchet zona Dorobanți, preț 1,600 mid., 
tel. 211075, 0745666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• el 2, dec. parchet contorizări, 2 balcoane, 100 
mp, zona Lido, preț 1,6 mid., neg., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)
• cameră la casă hol, baie cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată gresie, faianța, 
termopan, zonă centrală Deva, tel. 0726/972966.

• casă Hiandoara, 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

• casă VHe Noi, 50 m de Horia, 2 camere, 
' bucătărie,‘bare,5‘focuri gaz, posibilități etajare, 
sc 90 mp, st 1300 mp, preț 75.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0741/507012.
• casă 4 camere, 2 băi, living, bucătărie, 
termopane, finisaje modeme, Simeria, preț 2^00 
mid. lei, negociabil, și Dacia break, 27 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0723/686162, 0723/693685, 
0720/505771.

- • casă* zonă rezidențială Simeria, 4 camere, 
bucătărie, baie, preț 2,300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0723/686162,0720/505771.
• Deva, za* centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548.

•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 80C 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000:

• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie 
gresie, faianță ct posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garam 
Consulting)

• 3 cam, baie, buc., CT nouă suprafață 750 mp 
curte, posibilitate, garaj, terasă zoane 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel 
0745/367.893. (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,: 
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)

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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• 3 amm, Bucătărie, baie, superamenajată, 
centrală termică, teren 600 mp, Simeria. Preț: 
1.700.000.000 rol, negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• P+l, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat garaj, atelier, curte și grădină Deva. 
Preț: 2500.000.000 rol, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
•Deva, zona gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 băi, 1 bucătărie, mansardă nefi
nisată, parchet laminat, termopan, gresie, 
faianță, C.T. nouă fosă septică garaj la parter, 
an construcție 2004, sc 100 mp, grădină 875 
mp, front stradal 9 m. Preț: 150.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr casă (14)
• legeni, Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat Tel. 215212. (Prlma-lnvest)

• zona Zamfirescu, parter, dec., pretabil priva
tizare, contorizări, 70 mp, preț 1,4 mid., neg., tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• urgent, Bteceicu, et 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)

• regent, Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat tel. 215212. (Prima Invest)

Vând case de vacanță (15)
• P+l to stațiunea Geoagiu Băi, preț convenabil. 
Tel. 0254/241044 după ora 17.

Vând case la țară (17)
• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.

• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp, pomi fructiferi, Dobra, Str. 
Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132.
• cari 2 corpuri, 4 camere, bucătărie, cămară 
anexe, gaz 2 focuri, fântână canalizare, apă 
curentă st 3010 mp, Petreci, comuna Băcla, preț 
130.000 ron. Tel. 227036,0721/384523.

• ori to Săntandrei, nr. 113, tel. 0254/236655, 
0742/218376.

• ori nori, Boholt nr. 74 B, tâmplărie aluminiu, 
geam termopan, bucătărie, baie, faianță gresie, 
dușumea de brad în camere, încălzire centrală 
canalizare fosă septică pivniță mansardă 
garaj, etcjel. 226352,229256,0720/677035.
• casă curte, grădină cu pomi fructiferi, locali
tatea Zdrapți, 9 km spre Abrud. Tel. 0745/521368.

• h 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)

• to Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 135 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662 (Evrika)

• zona Man Mureșană 3 cam., baie, pivniță 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115000 RON, tel. 224296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)

• satul laz, 4 camere, mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat st 2 800 
mp. Preț: 1.100.000.000 rol, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

•3 camere + anexe gospodărești, teren 1500 mp, 
corn. Crișcior, jud. Hunedoara. Preț: 1.000.000.000 
rol, negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)

Vând garsoniere (19)
• 2 camere, etaj 1, Dacia, jaluzele exterioare, 
parchet lavabil, gresie, faianță instalații și 
obiecte sanitare noi, repartitoare, contorizări 
totale, preț negociabil. Tel. 228109.

• decomandate, etaj 2, bl. Q2, Zamfirescu, 
vedere la stradă balcon, contorizări, preț 740 
milioane lei. Tel. 0743/689344,0729/175965.

• ugant, 27 mp, balcon, contorizări, etaj inter
mediar, Deva, Mărăști, preț 55.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0745/888619,227661.

• ugriti contorizări, decomandate,' balcon, 
vedere la stradă Zamfirescu, bl. Q2, sc. 2, etaj 2, 
fără intermediari, preț 74.000 ron. Tel. 
0729/175965.
• zona Regresul, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)

• ama Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imed'.—, "et negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare; 
e Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa;

Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

• ana MăiMU 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 Dorobarți, 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, dec., 
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)
• zori centrală etaj intermediar, balcon, 
parchet apometre, ocupabilă repede, preț 630 
mil. lei/63.000 RON, neg., tel. 0723/251498,232809, 
0788/165702. (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 mil.lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M, Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Miriști vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona MMA dec., mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208,0721/744514 (Rocan 3000)
• et 3, dec., balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303.0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camere, semidec., parchet baie cu gresie 
♦faianță bloc de cărămidă totul contorizat 
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- 
985258 (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 contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și sooturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• stare buri, în Deva, preț 450.000 mii-, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• «13, 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 t 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)
• urgent zona Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• zona Micro 15, et intermediar, balcon, 
contorizări,' preț 54.500 ron, tel. 0740.013971. 
(Garant Consulting)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 0740.013971. 
(Garant Consulting)
• contort t 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, neamenajaia, 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dec, et 3. balcon, preț 630 mii., neg., tel.
215212. (Prima-lnvest) ;
• dec, Deva, zona Mărăști, et 2, balcon, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 610 mii., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• ddri, contorizări parchet gresie, faianță et 2, 
ocupabilă imediat preț 570 mii., neg., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

Cumpâr garsoniere (20)
• to Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)

• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 1200 mp intravilan, zonă foarte bună Simeria, 
toate facilitățile la poartă preț 28000 euro, 
negociabil, sau schimb cu dubă Tranzit după 
1995. Tel. 0723/686162,0723/693685,0720/505771.

• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.

• central, la drum asfaltat, zonă de agrement, 
sat Săcărâmb, preț negociabil. Tel. 0722/942182.

• Ini Oda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent; 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari, Tel. 0724/388452.

• Intravian In Simeria, str. CuzaVodă 1400 mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.

• Intravian pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent, la poarta. 
Tel. 220269,0746/029058

• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hunedoara, p reț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• to Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• intravian, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (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)

• Intravian, zob Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358 
(Rocan 3000)

• intravian, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)

• Intravian, 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)

• Intravian to 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 
(Casa Betania)

• intravian 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 Dec, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224.296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zona Bretea Mureșană grădină intravilan, 
intre case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg, tel. 
224296,078836182, (Garant Consulting)

• b-dul 22 Decembrie, zona Dacia Service, ST 
3300 mp, fc 52 m, bun pt orice activitate, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• Inti Zăvoi, M. Sadoveanu, 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)

• intravian, zona Horia, st 375 mp, fs 13 m, toate 
facilitățile, preț 6.000 euro, neg, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• intravilan, zona DN7, după Sarmismob, st 5000 
mp, fs 18 m, facilități în apropriere, preț 18 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043. (Mondial 
Casa)

• isgerrt, 2 parcele, zona Vulcan, preț neg, tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)

• urgent 1500 mp, intravilan, zona M. Sado
veanu, 70x50, gaz, curent, apă pretabil motel 
".. . ju euro, tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona Ctodș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 45 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• intravian în Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• 2000 mp, pe DN7, Deva +s mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740 ’ ’6029. (Prima- 
lnv°st)

• intra...^uv mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg., tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

• 2000 mp, zonă bună Boholt, posibilități curent 
gaz, preț 5 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)

• intravilan, 550 mp, fs 25 m, toate utilitățile, 
zona Uzo Balcan, preț 450 mii., neg., tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)

• Deva, st 5.000 mp, gaz, apă curent electric, 
ideal pentru construit casă Preț: 30 euro/mp. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Leșnic, Parcela 1: 2700 mp; Parcela 2:6000 mp. 
Preț: 5 euro/mp. Tel. 0254-213050,0746-225726. 
(Casa Majestic)

Cumpăr 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)
• centrai, 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 bloc, zona Dacia, 
preț închiriere: 90,00 euro/lună negociabil. Preț 
vânzare negociabil. Tel. 0746-225726; 0254- 
213050. (Casa Majestic)

• Deva, zona gării, gaz, apă curent electric, st 
500 mp, preț 26000 euro. negociabil. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Vând alte imobile (27)
• vând u hală amenajată pentru prelucrare
marmură 1906 mp, sc 305 mp, preț 1.200 mid. lei 
negociabil și Dacia break, preț 27 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0723/686162, 0723/693685, 
0720/505771.
• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)
• todtotez apartament 2 camere, mobilat Deva.

• In apartament 2 camere, mobilat zona 
Liceului Auto, Deva, preț negociabil. Tel. 
0766/330533,230533.
• eter spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, ultracentral, etaj 1, centrală 
termică renovat, mobilat, dotat complet chirie 
și garanție în avans. Tel. 212580,215468

• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
decomandate, 2 băi, mobilă nouă, centrală 
termică termopan, amenajări, preț 300 
euro/lună plus garanție. Tel. 0745/367893.
• ofer spre închiriere o cameră bucătărie și 
bale, zona Sala Sporturilor, mobilate, aragaz, 
frigider, balcon, pe termen lung, preț 40 euro 
plus garanție. Tel. 226813.
• primesc In gazdă o elevă Deva, str. A. Vlaidu, 
nr. 48 lângă Liceul Pedagogic. Tel. 0254/212865.

• primesc In gazdă o fată preț 1 milion lei și 
cheltuieli pentru o persoană Tel. 0740/469228, 
228046.

• ttoerl căsătoriți căutăm de închiriat garsonieră 
mobilată cu chirie modestă până la 70 euro. Tel. 
0727/418583.
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)

• sptțl comerelate pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut regent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)

•caut garsonteri 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)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
•ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vU mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună ♦ avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată șl utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• zonă centrate, 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)
• 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)
• 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)
■ garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună teL 223400/ 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• ap. 3 cam, nemobilat, parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centrală termică 
1000 RON/lună tel. 0745/367393. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 cam. Aleea Transilvaniei, et. 2, mobilat, 
dotat, CT, 200 euro/lună tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• ap. 3 cam., mobilat deosebit, ct zona Lido, 450 
euro/lună tel. 0745/367393. (Garant Consulting)
• garsonieră zona Gojdu, mobilată și utilată 
contorizări, preț 90 euro/lună Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)

COMUNICAT
Vă facem cunoscut că. în data de 24 octombrie 2005, la sediul Consiliului local al municipiului Deva, 

se va desfășura concursul pentru ocuparea următoarelor posturi în regim contractual vacante din cadrul 
-Compartimentului logistică” al Direcției -Poliția Comunitară" a aparatului propriu de specialitate al 
Consiliului local al municipiului Deva:

- Referent treapta III
- Referent debutant
- Magaziner treapta I
Concursul se va desfășura, la sediul Consiliului local al municipiului Deva, după cum urmează:
. 24.10.2005 - ora IO - proba scrisă
. 24.10.2005 - ora 13 - interviul

Condiții GENERALE de participare la concurs:
Candidați) la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- să aibă cetățenia română;
- să nu fl suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face Incompatibili cu funcția pentru care 

candidează;
- să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă (dacă este cazul);
- să prezinte curriculum vrtae din care să rezulte activitatea desfășurată (dacă este cazul);

CONDIȚII SPECIFICE:
Pentru postul de referent treapta III în cadrul „Compartimentului logistică”
- Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
- Vechime în muncă minim 1 an
Pentru postul de referent debutant în cadrul „Compartimentului logistică"
- Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
Pentru postul de magaziner treapta I în cadrul „Compartimentului logistică"
- Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
- Vechime în muncă minim 1 an

Actele necesare pentru participarea la concurs:
Copie de pe actul de Identitate

" Cerere de participare la concurs
" Curriculum vitae
" Copiile de pe diplomele de studii

Copie de pe carnetul de muncă, dacă este cazul
" Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare șl caracterizare psihologică
" Cazierul judiciar
“ Recomandare de la ultimul loc de muncă (dacă este cazul) sau recomandare de la unitatea de 

învățământ pentru absolvenții care se angajează prima dată
Depunerea dosarelor se va face la «Compartimentul resurse umane, salarizare» al aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului local al municipiului Deva, în perioada 5-14 octombrie 2005, intre orele 8,00- 
13,00. Informații suplimentare la telefoanele: 21.34.35/21.85.79 / lnt.112.

Compartiment resurse 
umane, salarizare 
Cons. Felea Plana

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

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal.

- în Dobra la Coopera
tiva de Consum
- In Ilia la Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

• ofer spațiu comercial tn Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• caut urgent spațiu comercial, zonă cu vad 
bun, st 50-60 mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• ofer pt închiriere garsonieră complet mo
bilată în Deva, preț90 euro/lună (Prima-lnvest)
• 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 sp^lu comercial In Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer hală-depozH, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)

• ie oferii ap. 2 camere dec., zona Decebal, 
pentru sediu firmă sau birouri, vedere la stradă 
cu centrală termică termopan, parchet nou, gre
sie, faianță se poate mobila la cerere, pe termen 
lung, tel. 0723/251498 232808 (Fiesta Nora)
• ofer ap. 3 camere de lux, Bălcescu, toate 
condițiile, preț 450 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește.'

• ofersp.2camere mobilat,zona22Decembrie, 
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 qutiu comercial, 100- 800 mp, Deva, preț
8 euro+tvâ, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)

• ofer spațiu comercial, 105 mp, ultracentral, 
toate condițiile, preț 12 euro/mp, tel.. 
0740/173103,0745/164633. (Mimason)
• ofer garaj sub bloc, 20 mp, apă curentă pentru 
depozit, preț 70 euro/lună tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• ofer sp^lu comercial, 130 mp,zona Dacia, preț 
7 euro/mp, tel. 0745/164633. (Mimason)
• Mer ap. 2 camere, sdec., utilat, contorizări,
pe -u o familie serioasă preț 120 euro/lună tel. 
07 159608 (Mimason)

• uter urgent garsonieră mobilată modest pe 
Eminescu, zona Bejan, preț 70 euro/lună tel. 
206003. (Mimason)
• ofer ptr. închiriat ap. 2 cam., zonă bun, mobilat 
utilat complet frigider, aragaz, 2 tv., mobilier 
dormitor, colțar, totul nou, preț 160 euro, neg., 
tel. 211075, 0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)

DIRECTOR EXECUTIV 
M.R.U.E.R.P.
Ec. Branetlu Viorica
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• ofer ap. 2 camere, mobilat complet, aragaz, fri
gider, mașină de spălat, contorizăii, Zamfirescu, 
120 euro/lună, tel. 0742/0194 18 (Prima-lnvest)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 berlină, culoare neagră, af 
1986, toate taxele la zi, preț 750 euro. Tel. 
0254/264652 sau 0721/663001.

a vând 150 bucăți cărămidă de fabrică scânduri
75 bucăți, fier-beton d 8 și d 10, lemn de foc, 3 
butoaie din tablă de 200 litri. Tel. 229444

a vând lemn de construcții la dimensiunile 15/15 
grosime și 5,20 m L Tel. 0721/734566.
a vând ptaă rabiț, 32 kg balotul, preț 800.000 lei. 
Tel. 0742/083526

Decese (75) Familia îndurerată anunță trecerea în neființă a celei care 
a fost

Auto străine (37)
Arta, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând Aud 100, înmatriculat, taxe la zi, af 1980, 
preț 1700 euro, negociabil, și Golf II, 2 uși, neîn
matriculat, preț 500 euro, negociabil. Tel. 

NU727/192981,0726/826624.

—» vând GoH 413 TDI, abs, airbag, alarmă, viper 
cu senzor de perimetru, climă, jante 17 inch, 
muzică, schimbătă mono, închidere centralizată, 
11.100 euro, negociabil. Tel. 0724/227211.

/ «vând Opal Omega, BMW 524 D. Tel. 
| 0720/464065.
* a vând VW Golf 4 Variant, full-options, af 2000, 

f 160.000 km, TDI 1900, preț 8500 euro. Tel. 
1 0745/633373.

a vând 3 monede eclipsă 2 euro, orgă nouă 
stare excelentă 20 instrumente, 20 ritmuri, 
melodii, vibrator, preț 150 euro. Tel. 0720/922601.

• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, preț 150 euro, monede cu eclipsă preț 2 
euro bucata Tel. 0723/005657.

Electrocasnice (56)

Camioane, remorci (39)
a vând autobandantâ Raba, 16tone. Informații 
tel. 610327,0744/619315.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

a vând căruță pe cauciucuri, nouă, pentru 1 - 2 
cai, pe lemn cu ladă, preț negociabil. Simeria, str. 
M. Kogălniceanu, nr. 26, tel. 263136.
a vând presă struguri, nouă, și mașină de cusut 
marca Union, mecanică, stare foarte bună de 
funcționare, preț convenabil. Tel. 233084.

a vând 2 frigidere Arctic, mari, stare foarte bună 
preț 300 ron, ambele. Tel. 0745/260136

a vând 2 mașini de cusut MCI 4 la 220 V. Tel. 
222398
a vând camfetabni de cristal de Boemia, 
perfectă stare, cu 3 brațe, și un ceas de mână 
Doxa, perfectă funcționare, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
a vând congelator 5 sertare, preț avantajos. 
Hațeg. Tel. 770735,770367,0722/876141.
a vând Mgkfer Arctic, preț 15 milioane lei, nego
ciabil, stare foarte bună Tel. 230017.

a vând frigider Arctic, preț 2 milioane lei, nego
ciabil, stare foarte bună de funcționare. Tel. 
262551.
a vând Mgkfer mărime medie, stare perfectă de 
funcționare, preț 33 milioane lei, negociabil. Tel. 
221061

a vând mașină de spălat mică 80 ron, și cântar 
pentru 10 kg, 40 ron. Tel. 0720/306332.

Moto-velo (41)
a vând biddett Tehno Bike, 18 viteze, mărime 
medie, pentru copii de 6 ■ 11 ani. stare foarte 
bună, preț 15 milioane lei, negociabil. Tel. 
227300,0722/546864.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Piese, accesorii (42)
a vând diferite piese noi, Lada, originale, 
segmenți, pistoane, cuzineți, bolțuri, arcuri, 
spirale, amortizoare, disc ambreiaj, placă 
presiune. Tel. 770687

Mobilier și interioare (47)

a eunpârot Relații latei. 0745/376642.
a vând cătata dog german, mascul, 8 luni. Tel. 
0722/566961.
a vând fân și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
a vând porunb boabe, recoltă 2004, și porumb 
știuleți racolată 2006 preț avantajos, Hârău. Tel. 
0722/570218

a vând vacă Bălțata românească vârsta 3 ani, 
gestantă 6 luni, Almașu Sec. Tel. 222272.

Gu adâncă durere Cornelița soră, Nicu cumnat, Corina și 
Răzvan nepoți, sunt alături de Țîțiu Filon și Adi cu familia 
la dureroasa despărțire de

AURORA
lor dragă, soție, mamă și bunică.

« caut femele pentru îngrijirea unul copil de 5 
ani, 20 ore pe săptămână, în Hunedoara, zona 
Teatru. Tel. 0726/235968
• caut paMtonarit pentru îngrijire copil mic, 4 - 5 
ore pe zi, rog seriozitate și domiciliul în Deva, în 
apropierea zonei Dorobanți. Tel. 228343.
• caut panoanâ care să-ml livreze, la domiciliu, 
de 2 on pe săptămână, lapte proaspăt de vacă, 
Deva, lângă Ulpla. Tel. 211916

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut de lucru ca electrician, șofer cat B, C, 6 
vopsitor textil, vârsta 28 de ani, vechime 10 ani 
lucrați. Tel. 0727/461086

Oferte locuri de munca (74)
o aspect fizic plăcut, cunoștințe minime de 
limba franceză, experiență ca barman sau 
ospătar constituie avantaj, pentru un mic 
restaurant în Elveția, rog seriozitate. Tel. 212242,

Ținu AURORA
de 72 de ani. Corpul neînsuflețit este depus la Casa 
Mortuară Deva, iar înmormântarea va avea loc azi, la 
Cimitirul Ortodox de pe str. M. Eminescu, la ora 13.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
șl servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât șl 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:

• efectuez transport rutier de marfă, urban și 
interurban, cu Microbuz Mercedes Benz 207 D, 
la prețuri excepționale, dimensiuni 523V1975/ h 
2175, w tone. Tel. 0726/864904 0721/169191, 
0722/448896.
• gramatică pentru capacitate, seriozitate, 
eficiență. Tel. 074Q/956009.

• 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.

a vând 2 fotolii Relaxa, stare excelentă, preț 
bun. Tel. 0745/260135.
a vând canapea extensibilă, 2 persoane, cu 
comodă pentru lenjerie, preț 5 milioane lei. Tel. 
212535.
a vând cotar bucătărie cu fotoliu, canapea 2 
persoane, bibliotecă mică cu birou, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă, 
covoare persane 35/2,5 m, 3/25 m, negociabil. 
Tel. 224891.
a vând geam cu roletă, geam simplu, ușă dublă 
de lemn, covoare. Tel. 228905.

a vând nabâa combinată, dulap 2 uși, dulap 
vitrină, canapea extensibilă, oglindă, masă cu 
scaune. Tel. 770017.
a vând pâtut pentru copii, preț negociabil. Tel. 

r’-j 215053.

a vând urgent canapea extensibilă, aproape 
nouă Deva, preț 5 milioane lei.Tel. 0723/439824

Instrumente muzicale (60)
• porti, garduri, balustrade, scări Interioare 
orice modei, tân fer forjat TH 0254/23753’, 
orele 8-16

Televizoare (48)
a vând tv color Panasonic, boxe Technics și 
amplificator JVC. Tel. 0745/253413,218234 seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

a Societate cernere' i vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 550 ron, un an 
garanție, recepționează programe 
românești și străine, cu abonament (Digi, 
Max tv, Focus) și fără abonament, montajul 
și deplasarea incluse în preț. Informații tel. 
0723/481776 sau 0745/840474

Aparate foto si telefonice 
(50)

a Vând telefon Alcatel Ote 320 și Nokia 3310 cu 
accesorii, stare foarte bună preț 150 ron, 
ambele. Tel. 0745/260135.

Calculatoare si accesorii 
(51)

a vând caladator Pentium MMX, HDD 2,1 Gb, 64 
MB RAM, 200 MHz, monitor 15 inch, tastatură 
imprimantă mouse, preț 100 euro. Tel. 
0745/260135.
a vând P4 Celeron D 256. monijpr 17 inch, flat 
trinitron, nou, garanție, preț 1200 ron. Tel. 
0745/633373.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

a vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă, 
și o fustă piele, nouă nr. 38 40. preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.
o vând rucsac cu ramă aluminiu, stare bună 
preț 30 ron. Tel. 0745/260135.

Materiale de construcții (53)
a vând 1 mc bea 20 x 25 x 60, preț 2 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0742/083526.

Producător și 
distribuitor produse 

alimentare angajează 
gestionar. Cerințe: 

domiciliul stabil în Deva, 
seriozitate, stagiul 
militar satisfăcut. 

CV la telefoanele:
0254/23049S, 
0741/249030.

a vând orgă electronică cu acompaniament, 
secție ritmică pian, strings, brass, ideal pentru 
începători și nu numai, marca Roland E15, preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.

a vând pian cu coadă vechi. Tel. 0254/215796

• profesor, medttez matematică la domiciliul 
elevului, în Deva, Simeria sau Orăștie. Tel. 
0722/211235.

Altele (61)
a cumpăr ooopafețl Tel. 0726/379220.

a cunpfe vki coacăze. Tel. 0720/306332.

a vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la U0 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 0,80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

a vând covor persan, țesut manual, roșu. 2/3 
mp, preț 600 ron, și candelabrumetal 2 brațe, 35 
ron, negociabil. Tel. 0720/306332.

a vând servfcfl rubin, vechi 40 de Oani, preț la 
vedere, monede vechi. Tel. 0720/306332.

• Traduceri rttx ife, toate limbile, asis
tență apostilare. Informații la 0254/217920, 
0722/815576 Posibilitatea primirii actelor 
prin fax 0254/217920 sau e-mall 
onix_center@yahoo.com. Onix Center, 
Deva, Kogălniceanu, bl. 14, cam. 1.

• Test Rag SRL organizează cursuri pentru 
utilizarea calculatorului la nivel european 
(ECDL), nivele diferite de pregătire pentru 
elevi, pensionari și adulți. înscrieri și 
informații suplimentare la sediul nostru: 
Deva, Boul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
025V212070; fax 0254/218111.

Pierderi (62)
a ptenkit carnet asigurări sănătate pe numele 
Almășan Lucia. Se declară nul.

a pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bob Șunca. Se declară nul.
a pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Burza Paraschiva. Se declară nul.

a pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciobanu Rodica. Se declară nul.

a pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Hegheduș Constantin loan. Se declară nul.

a pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Muntean Ovidiu Florin, Se declară nul.

■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Szanto Bozics Florica Mari oara. Se declară nul.

a pierdut ’ i persoană cu handicap pe 
numele Ciobanu Rodica. Se declară nulă

S-a deschis, ta SANTUHALM, pe 
Dn 7, ta Intersecția DEVA- 

SIMERiA-HUNEDOARA.
motelul șl restaurantul 

LOWE de 3 stele,
care beneficiază de IO 

garsoniere, bucătărie ți salon, 
dotate ultramodern. 

Informații ți rezervări la td. 
0254/210.935, 0742/081.588, 

0722/262.707.
Vă așteptăm!

<3167»)

J

COLECȚIONAR GERMAN CUMPĂR 

MAȘINI M CUSUT ZZINGER, 
SINGER, KAISER, NAUMANNN, 

PEAFF, DURKOOP.OrER 

35.000 • 45.000 EURO. §
HL 0744.933484 5

SC
motel de 3
modem

Retopi la t«FW*
orele 8.00-17.00i

ȘfO.932, tatre

01674)

• Socfetate comentată cu sediul în Hune
doara angajează funcționară. Cerințe: 
cunoștințe de contabilitate (studii meali, 
cursuri; studii superioare în economie): 
cunoașterea limbii Italiene sau doritor să 
învețe limba Italiană. Informații la tel. 
0788/020252. CV-urile se trimit la SC Solrex 
SRL, Str. Cemei, nr. 25, Hunedoara, cod 
331125 sau la fax 0254/748856

• soctatate cc—«"ta» «edetatt h

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

Vinzi

Cumperi
Inchiriezi
Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

r

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

* IM. Mt flK- .IM M Ml " M M

DATE MRSONME
MMK PMMJtat TtLZFOH

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de langa
I Comtim;
i • chioșcul de ziare din stația
i de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul cT uare de lângă 
Galeriile <’ Arlă Fonna;
• chior ui de ziare de lângă 
AIir .v-ntara Dacia;
i« chioșcul de ziare intersecția 
i Zamfirescu - B-duJ Deeebal

text

• cuta»

VARIAHTA ALEASĂ

1

f - A '

*RUBg Gratuit

2 3 ■ . .. <4-
lsp.rttie-4e.OOOW ItaMMl.-ajODH lâPMtțfe» 100.000 w

MW Ml (total Ml)
5 apariții» 160.000 tei Sapai#- 206.000 lei 400.000M

(13 tal Ml) liOSiiidl (MMM)

PRIMA APARIȚIE ...._/

A Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
aniinfiirilnr rta miră nublicitate.
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• Sunt liberi. Brad Pitt și Jennifer Aniston, 
al căror divorț s-a pronunțat oficial 
duminică, vând casa din Beverly Hills pe care 
o dețin în comun, pentru suma de 28 de 
milioane de dolari.

Accident pe Lacul George

• Are și satelit. Corpul ceresc recent 
descoperit în cadrul sistemului nostru solar, 
numit Xena, despre care unii astronomi 
susțin că este a zecea planetă, se pare că 
are un satelit propriu.

participat la im concurs în Ludwigsburg, 
Germania. Dovleacul câștigător a avut 457,4 
kilograme. < ten? epa)

Sexagenari pe 
munte

Taifun în 
China

■ Scufundarea unei 
ambarcațiuni de agre
ment s-a soldat cu dece
sul a 21 de persoane.

New York (MF) - Un 
număr de 21 de persoane au 
murit în urma scufundării, 
duminică, a unei ambarca
țiuni de agrement pe Lacul 
George din statul New York, 
au anunțat autoritățile locale. 
Șeriful comitatului Warren, 
Larry Cleveland, a declarat că 
„21 de persoane au murit și 
există 29 de supraviețuitori”.

Conform presei locale, la 
bordul ambarcațiunii „Ethan 
Allen” se aflau 48 de turiști 
în vârstă, cea mai mare parte 
a lor canadieni, precum și un 
ghid turistic și căpitanul 
vasului.

Guvernul canadian nu a 
putut confirma prezența 
cetățenilor săi printre vic
timele accidentului. „Ethan 
Allen” - un vas cu lungimea 
de 12 metri, aflat în exploa
tarea companiei Shorelines 
Cruises - efectua o croazieră 
cu durata de o oră în jurul

L-au arestat pentru droguri
Buchenbach (MF) - 

Un grup de 19 sexage
nari germani, printre 
care se numără și o 
femeie în vârstă de 67 de 
ani care are două pro
teze la șolduri, a reușit 
escaladarea vulcanului 
Kilimandjaro, punctul 
cel mai înalt al Africii, 
aflat la o altitudine de 
5.895 de metri.

Pensionarii, dintre 
care unii nu aveau nici 
un fel de experiență în 
ceea ce privește escala
darea, au fost supuși 
unui program de antre
namente intensive, timp 
de aproape un an, dublat 
de o serie de examinări 
medicale.

Câțiva dintre ei au dat 
jos câteva kilograme 
înainte de a porni pe 
munte.

Beijțng (MF) - Cel 
puțin trei persoane și- 
au pierdut viața In 
urma alunecărilor de 
teren provocate de 
trecerea taifunului 
Longwang prin sud- 
estul Chinei, în provin
cia Fujian, au anunțat, 
luni, autoritățile. Tai
funul a distrus 5.400 
de case și 26.000 de 
hectare de culturi.

Casa- 
frigider
Mosccwa (MF) - Un 
rus care suferă de o 
boală rară, care deter
mină supraîncălzirea 
corpului său, a fost 
părăsit de soție și co
pil, după ce s-a mutat 
în Siberia și și-a trans
format casa în frigider.

Londra (MF) - Cântărețul 
britanic de rock Pete Doher
ty, iubitul fotomodelului Kate 
Moss, a fost reținut de poliție 
sub acuzația de posesie de 
stupefiante, dar a fost elibe
rat duminică dimineață.

Cântărețul a protestat în 
momentul reținerii, susținân- 
du-și nevinovăția. „Este o 
eroare, asta-i tot”, a declarat 
el când poliția a confundat un 
pansament care îl ajută pe 
acesta să renunțe la droguri 
cu un pachet de droguri.

Premiul Nobel pentru medicină
■ A fost câștigat de doi 
australieni pentru 
descoperirile privind 
afecțiunile de stomac.

Stockholm (MF) - Premiul 
Nobel pentru medicină și psi
hologie a fost atribuit aus
tralienilor Barry J. Mars și J. 
Robin Warren, pentru des
coperirile lor privind afec
țiunile de stomac provocate 
de bacteria Helicobacter 
pylori, a anunțat ieri Comite
tul Nobel de la Institutul 
Karolinska din Stockholm.

„Laureații premiului Nobel 
pentru medicină și psihologie 
au făcut descoperirea remar
cabilă că gastrita, ca și 
ulcerul la stomac sunt rezul-

A ajuns pe Stația Spațială
Londra (MF) - Turistul spațial Gregory 

Olsen a ajuns, ieri, pe Stația Spațială Inter
națională, (ISS), unde va sta opt zile carac
terizate de acesta drept „destul de grele”. 
Racheta rusă Soyuz, care a mai transportat 
și doi astronaut! către ISS, a decolat de pe 
cosmodromul Baikonur din Kazakhstan, 
sâmbătă. Olsen în acest sejur va munci și 
speră să ducă la bun sfârșit mai multe 
experimente. El vrea să testeze echipamen
tul pentru firma sa, Sensors Unlimited, care 
produce și dezvoltă camere de luat vederi 
foarte performante, și are contracte cu 
NASA. Actorul Tom Hanks, pasionat de cos
mos, se pare că vrea și el cu disperare să 
participe la următoarea misiune planificată 
de NASA în spațiu, în anul 2018. Potrivit, 
însă, unor surse de la NASA, vârsta și 
înălțimea lui Hanks nu sunt tocmai bune 
pentru o astfel de expediție.

Eclipsă inelară
București (MF) - Ieri, 

Luna a trecut prin fața Soa
relui, făcând vizibilă, o ec
lipsă inelară de Soare. 
Aceasta este cea de-a patra 
eclipsă din acest secol și a 
fost vizibilă în totalitate în 
nordul Portugaliei, Spania, 
Algeria, Tunisia, Sudan, 
Ciad, sudul Etiopiei și 
Kenya. Pe 29 martie 2006 va 
avea loc și o eclipsă totală 
de Soare. 

malurilor Lacului George din 
nordul statului New York. 
Conform martorilor, ambar
cațiunea s-a răsturnat din 
cauza siajului lăsat de un vas 
mai puternic.

în momentul producerii 
accidentului, vremea eră fru
moasă. Nava s-a răsturnat în 
jurul orei locale 15,00, iar 
pasagerii au căzut în apă. 
Persoanele care se aflau pe 
lac la bordul unor bărci au 
sărit în ajutorul naufragia- 
ților, dar 21 dintre pasageri 
nu au supraviețuit. Televizi- 
unile au prezentat imagini ale 
cadavrele aliniate pe malul 
lacului în saci morturari.

Scafandrii încercau să recu
pereze cadavrele (Foto: fan)

Polițiștii au declarat că au 
găsit în timpul percheziției 
„ceva ce seamănă cu 
drogurile de categoria A”, 
care sunt ilegale. Drogurile de 
categoria A cele mai cunos
cute sunt heroina, morfina, 
ecstasy, LSD și cocaina.

„Singurele pastile pe care 
le iau sunt cele prescrise de 
doctor. Nu am mai consumat 
droguri începând cu acest 
turneu”, a adăugat cântărețul, 
arestat după un concert în 
Shrewsbury.

Robin Warren și Barry Marshall

tatul miei infecții provocate 
de bacteria Helicobacter 
pylori”. Robin Warren, născut 
în 1937, este un patolog din

Protejat (Foto: ERA)

Raluca
Are 16 ani, este o 
fire ambițioasă, 
pasionată de sport, 
muzică și modeling.

(Foto: EPA)

Perth. Barry Marshall, în 
vârstă de 54 de ani, este unul 
dintre colaboratorii săi. Nobe- 
lul pentru fizică va fi atribuit

Explozie în mină
Beijing (MF) - Cel puțin 34 

de mineri au fost uciși, ieri, 
de explozia gazului acumulat 
într-o mină de cărbune din 
provincia chineză Henan, 
transmite agenția China 
Nouă- Mina aparținea com
paniei Henan Hebi. în cursul 
după-amiezii, echipajele de 
salvare au găsit 34 de cadavre, 
a relatat agenția, adăugând că 
oficialii provinciei s-au 
deplasat la fața locului pentru 
a conduce operațiunile de 
intervenție. 

marți, iar cel pentru chimie 
miercuri. Premiul pentru lite
ratură, în mod tradițional 
anunțat joia, s-ar putea să fie 
făcut public săptămâna 
viitoare.

Premiul pentru pace va fi 
decernat vineri în capitala 
norvegiană, Oslo. La rândul 
său, premiul pentru economie 
va fi anunțat în 10 octombrie. 
Cum în acest an se împflnesc 
șase decenii de la bombarda
mentele atomice asupra ora
șelor Hiroshima și Nagasaki, 
observatorii simt de părere că 
premiul ar trebui să meargă 
la Nihon Hidankyo, organi
zația japoneză care are ca 
membri 266.000 de supra
viețuitori iradiați din cele 
două localități.

Benedict a des
chis ieri, la Vatican, pri
mul sinod din pontificat
ul său. întrunirea episo- 
pilor romano-catolici din 
toată lihnea va dura trei 
Săptămâni. (Foto: EPA)


