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Vremea continuă să se răcească. în 
l) • cursul zilei sunt posibile precipitații.

dimineața

Jumătate din Uricanî în 
șomaj

Uricani (M.S.) - Mai mult de jumătate din populația activă care trăiește în orașul Uricani, din Valea Jiului, este șomeră, potrivit estimărilor făcute de primarul localității, Dănut Buhăescu.El a explicat că orașul numără acum 10.500 de locuitori, dintre care 5400 nu au un loc de muncă.„în ultimii ani au fost închise două exploatări miniere: Câmpu lui Neag și Valea de Brazi. La Valea de Brazi vor începe lucrări de ecologizare, unde sperăm să mai fie angajați oameni”, a afirmat primarul orașului.
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Inculpat în dosarul mafiei aurului dacic, Iulian Ceia, face declarații șocante +++ Potrivit acestuia, 
adevărata mafie a aurului dacic, a fost condusă de Petru Coțolan, fostul șef al IPJ Hunedoara.

■ Iulian Ceia a accep
tat, în exclusivitate 
pentru CL să facă o 
serie de declarații.

Deva (T.S., M.T.) - Considerat imul dintre „pionii” mafiei aurului dacic din Munții Orăș-
Vata-Băi construită „în aer"

&

■ Moștenitorii își cer 
drepturile asupra tere
nului pe care este con
struit complexul.

Loredana Leah
loredana.leah@inforniniedia.ro

Vața de Jos - Contractul de concesiune încheiat între Romtelecom și Primăria din 

tiei, Ceia desființează acuzațiile care i se aduc, motivând lipsa de probe existente în rechizitoriu. Lucru dovedit și de amânarea de ieri a procesului în care acesta este inculpat. în plus, susține că are dovezi cu ajutorul cărora va demonstra că adevărata mafie a
Vața, prin care patru hectare de teren erau concesionate pentru construirea complexului turistic, pe o perioadă de 99 de ani, contra sumei de 8645 dolari/an, este în pericol. O dată cu apariția Legii 247/2005 au apărut moșteni torii de drept ai terenului stațiunii care au depus notificare de revendicare. La 30 august 1941, terenul Comple

aurului dacic a fost condusă de fostul șef al polițiștilor hu- nedoreni. „Petru Coțolan a fost demis prin decret prezidențial. Există declarațiile a peste 15 persoane despre modul în care Petru Coțolan a condus traficul cu aurul dacic din munții Orăștiei. Știu că, la 
xului a fost cumpărat de Remus Rafiroiu de la uri evreu, iar la 4 decembrie 1958, prin naționalizare, terenul a trecut în proprietatea statului român. „Moștenitorii cer restituirea în natură a imobilelor, iar în cazul în care a- cest lucru nu este posibil, se solicită despăgubiri”, spune secretarul Primăriei Vața de Jos, Liliana Horga- /p.3. 

această oră, există o anchetă a Direcției pentru Protecție Internă din cadrul MAI îndreptată asupra, șefului serviciului de Combatere, a Crimei Organizate, Traian Berbe- ceanu, a polițistului Lavu și a procurorului Ioan Moca”, susține Iulian Ceia.
Debranșări

Deva (C.P.) Devenii au cheltuit în ultimii ani circa 12 m ilioane de euro pentru a-și monta centrale termice de apartament.Acum, circa jumătate din locuințe sunt de- branșate de la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic, /p.5

Numărul de șomeri
Numărul șomerilor, la SMșIfȘhunii âtigust 2005, la nivelul 
întregii țări, era de 499.000 persoane, în scădere cu 53.600 
față de august 2004.

Cele mai ridicate rate ale șomajului 
se înregistrau în jud^ța1*»- 

Hunedoara 
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Ați jurat stâmb, doctorilor?
■ Bolnavii de SIDA din 
Vale nu-și declară 
boala medicilor, pentru 
a putea fi tratați.

Petrila (I. J.) - Aceasta pentru că, dacă necesită un alt fel de tratament, medicii refuză să-i consulte. Așa se întâmplă de mai mulți ani cu copiii cu probleme dentare a căror consultație a fost refuzată constant de medici. Chiar dacă legea spune că medicului i se va ridica dreptul la practica medicală, acest fapt nu s-a întAmnlat înră

Asociația AntiSIDA „Noua Speranță” Petrila a sesizat autoritățile despre acest fapt, refuzul medicilor nefiind o noutate. „Sunt tineri, sunt copii, au probleme prin însăși boala lor, nu au nevoie de traume suplimentare”, afirmă Dorina Ignaț, președinta organizației.Reprezentanții Asociației au realizat, în urmă cu câteva luni, un proiect de amenajare a unui cabinet stomatologic în incinta instituției, unde să poată fi tratați tinerii infectați HIV, dar și acest proiect a fost tratat cu indife-
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• Diplomat inculpat. Fostul ambasador 
francez la ONU, Jean-Bernard Merimee (68 
ani), a fost inculpat pentru trafic de influ
ență, în cadrul anchetei privind neregulile 
depistate la programul petrol contra hrană, 
implementat în Irak pe vremea regimului 
Saddam Hussein.

• Croația, somată. Oficialii croați nu vor fi 
invitați să ia parte la vizite oficiale în Statele 
Unite atât timp cât generalul Ante Gotovina, 
inculpat de Tribunalul Penal Internațional 
(TPI) nu va fi arestat, a declarat 
ambasadorul american la Zagreb.

Va fi 
vicecancelar

Berlin (MF) - Președintele Partidului Social-Democrat (SPD), Franz Muntefering, un apropiat al cancelarului în exercițiu Gerhard Schroeder, va deveni vicecancelar pe Probleme Sociale și Muncă în viitorul guvern de largă coaliție condus de Angela Merkel, au declarat, ieri, surse bine informate, citate de AFP. Conducerea SPD s-a reunit, ieri dimineață, pentru a pune la punct lista cu cei opt miniștri pe care îi va avea în guvern. Franz Muntefering va trebui să prezinte rezultatele reuniunii în cadrul unei conferințe de presă programată să se desfășoare în cursul după-amiezii.

Franz Muntefering

George W. Bush
(Foto: EPA)

Un nou 
avertis
ment
Washington (MF) - 
Președintele ameri- j 
can, George W.
Bush, a lansat un i
nou avertisment Siri- i
ei, cerându-i să secu- 1
rizeze frontiera cu î
Irakul și să coopereze =
deplin în ancheta ț
privind asasinarea i
premierului libanez î
Rafie Hariri. „Ne aș- ș
teptăm ca Siria să ia ;
toate măsurile pentru i
a opri infiltrarea în i
Irak a autorilor aten- ț
țațelor", a declarat ț
Bush. El a mai făcut i
apel la Damasc să |
coopereze în cadrul ț
anchetei asupra asa- j
sinării fostului premj- |
er libanez, Rafie Hari- ț
ri, după anunțul sinu- i
ciderii ministrului de 
Interne sirian, Ghazi î
Kanaan.

Jurnaliștii au fost eliberați
Gaza (MF) - Cei doi jurnaliști occidentali, unul american și altul britanic, răpiți, miercuri, în Fâșia Gaza, de palestinieni înarmați, au fost eliberați după câteva ore, a anunțat Ministerul palestinian de Interne, citat de AFP.„Cei doi ziariști au fost eliberați și se află sub protecția serviciilor de securitate palestiniene”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului, Tawfik Abu Khussa.Un fotograf britanic și un ziarist de la o publicație americană, angajați ai cotidianului Night Ridder, au fost răpiți, miercuri după-amiază, pe o stradă din Khan Yunes, în sudul Fâșiei Gaza.

Obligații greu de îndeplinit
București (MF) - Șeful Marelui Stat Major, Eugen Bădălan, a declarat, ieri, după audierea sa de către Comisia pentru Apărare din Cameră, că România nu-și poate îndeplini obiectivele asumate de membru al NATO, sumele alocate MApN prin proiectul de buget fiind insuficiente onorarii acestor obiective. „Proiectul de buget pentru 2006 este mai mic cu aproximativ 13% decât necesarul pentru că obiectivele pe care România și le-a asumat să fie onorate”, a precizat Bădălan. El a adăugat că, pe planificarea multianuală a NATO, România s-a angajat ca până în 2008 să asigure finanțare de 2,38% din PIB pentru armată, în timp ce proiectul de buget pentru 2006 asigură doar 1, 85 % din PIB.Șeful Marelui Stat Major a menționat că nu se poate renunța la nici un obiectiv din cele asumate de către România, dar a apreciat că se pot renegocia termenele de realizare a acestor obiective.
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Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 

Nr. ISSN 1220-9570

.Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor,

Olli Rehn la Cotroceni
M Comisarul s-a arătat 
optimist cu privire la sta
diul pregătirii României 
pentru aderare.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu l-a primit, ieri, la Cotroceni, pe comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, cu care a discutat despre progresele României în vederea inte-grării în UE la 1 ianuarie 2Gv și despre raportul de țară diitt| 25 octombrie, se arată într-un comunicat al Președinției.Șeful statului l-a asigurat pe comisarul Qlli Rehn de întreaga determinare a clasei politice românești- în îndepli
Pustiu la Senat

București (MF) - Ședința Senatului a fost suspendată, ieri după-a- miază, din lipsă de cvorum, fără ca senatorii să mai poată continua dezbaterile la Regulament, așa cum hotărâse plenul acestui for legislativ.După ce dimineața parlamentarii discutaseră, uneori la limita cvorumului de lucru, proiectul de lege privind Statutul minorităților naționale, după pauza de prânz, în sala de ședință se strânseseră numai 56 de parlamentari. Președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a cerut să se facă apel nominal, însă numărul senatorilor prezenți în sală nu a fost suficient pentruînceperea dezbaterilor.

nirea angajamentelor care decurg din semnarea Tratatului de Aderare la 25 aprilie, se mai arată în comunicat.
AsigurăriPreședintele a subliniat că integrarea României în UE a devenit o problemă de politică internă și a menționat că nu există plan alternativ pentru aderarea la 1 ianuarie 2007.La rândul său, Olli Rehn s-a arătat optimist cu privire a stadiul pregătirii României ntru aderarea la UE. Aflatîn ultima sa vizită în țara noastră înainte de Raportul de țară din 25 octombrie, comisarul european a precizat că acest raport va evalua

obiectiv și corect progresele realizate în acest sens.Olli Rehn a încurajat menținerea ritmului progreselor realizate de țara noastră până acum și a apreciat că aderarea României la UE, la 1 ianuarie 2007, este și un obiectiv al Uniunii.
Legea trebuie aplicatăDe asemenea, Olli Rehn a recomandat autorităților române să aplice efectiv legea în sistemul judiciar, arătând necesitatea reducerii duratei proceselor și transferarea sarcinilor administrative de la judecători la grefieri. El a avut o discuție și cu premierul Călin Popescu Tăriceanu

Olli Rehn (Foto: EPA)și miniștri ai cabinetului. Om Rehn a apreciat ritmul e- conomiei și progresele consemnate față de ultimul raport al CE în reforma justiției, precum și în domeniul concurenței, dar a insistat asupra acțiunilor necesare pentru combaterea corupției și securizarea frontierelor.
60 de morți în Caucazul rus
■ în Kabardino-Balka
ria, 300 de persoane 
înarmate au atacat 
forțele de securitate.

Moscova (MF) - Circa 50 de agresori și 12 civili au murit în atacurile care au vizat, ieri, forțele de securitate din

republica rusă Kabardino- Balkaria, a declarat președintele acesteia, Arsen Kanokov.La atac au participat circa 300 de persoane înarmate, a adăugat un ofițer din cadrul Serviciului Federal de Securitate.Un site Internet al separatiștilor ceceni, Kavkaz-Cen-

Atacul, soldat cu morți și răniți, a fost revendicat de separatiștii 
ceceni (Foto: EPA)

l-au finalizat actul de acuzare
□ Justiția iraniană și-a 
pregătit actul de acuzare 
împotriva fostului dicta
tor Saddam Hussein.

Teheran (MF) - Justiția iraniană și-a pregătit actul de acuzare împotriva fostului dictator irakian Saddam Hussein, acuzat de „crime împotriva umanității, genocid, încălcarea legilor internaționale și utilizarea armelor interzise”, a afirmat procurorul general al Iranului. „Actul de acuzare a fost pregătit și

remis ministrului Justiției pentru a fi semnat” înainte de trimiterea către autoritățile irakiene, a declarat Ghor- banali Dori-Najafabadi. Documentul, care conține șase capitole, îl acuză pe Saddam Hussein de „crime împotriva umanității, genocid, încălcarea legilor internaționale și utilizarea armelor interzise”, a adăugat Dori-Najafabadi.Procesul lui Saddam Hussein este programat să înceapă la 19 octombrie, în fața Tribunalului Special Irakian. Ministrul iranian al Justiției,

ayatollahul Mahmud Hashemi Shahrudi, a criticat, la începutul lunii septembrie, faptul că din actul de acuzare emis de tribunalul irakian nu fac parte „crimele împotriva umanității, mai ales declanșarea războiului împotriva Iranului și continuarea crimelor timp de opt ani”.Războiul dintre Iran și Irak, declanșat de Saddam Hussein în 1980 și încheiat în 1988, s-a soldat cu aproximativ un milion de morți de fiecare parte, potrivit estimărilor occidentale.
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ter, a revendicat incidentele armate din capitala republicii caucaziene. Persoanele înarmate care au atacat sedii ale forțelor de ordine,din orașul Nalchik, situat în Caucazul rus, au luat ostatici într secție de poliție, a anunțai reprezentantul Kremlinului în sudul Rusiei, Dimitri Kozak.
Ordin de la PutuiPreședintele rus Vladimir Putin a ordonat, ieri, închiderea orașului Nalchik și eliminarea oricărei persoane înarmate care opune rezistență, a anunțat adjunctul ministrului de Interne, Aleksandr Cekalin.„Președintele a dat ordinul ca nici un combatant să nu părăsească orașul și ca toți care vor opune rezistență cu arma în mână să fie lichidați”, a anunțat Cekalin.

Acuzat de moartea a două mili
oane de oameni (Foto: epa)

Abonamentul la Cuvântul liber costă 6;9 lei pentru o lună, Redamațîi 
13,80 lei pentru două luni, 19,90 lei pentru trei luni, 37,90 lei privind 
pentru șase luni Șl 69,90 lei pentru un an la sediul redacției, la difuzarea

propriii distribuitori de presă și 5,6 lei plus taxele pc§ta^5lș\ ziarului 
factorii poștali și la oficiile poștale din teritorii^. Ș*' ia telefonul 

0801 030303
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• Topul șomerilor. Rata șomajului la nivelul 
județului Hunedoara se situa la sfârșitul lunii 
septembrie la 9,62%, fiind cea mai mică de 
la înființarea AJOFM Hunedoara. în topul 
șomerilor, pe locul I se situează municipiul 
Deva, cu 2807 șomeri, urmat de Hațeg, cu 
2504, și Orăștie, cu 2092. Numărul mare de 
șomeri ne situează pe primul loc în țară. (IJ.)

Ceia: Un inculpat care acuză

•r*» Delegație. O delegație formată din pri- 
^marul municipiului Orăștie, losif Blaga, și 

directorul SC Activitatea Goscom SA, Ovidiu 
Trif, se află în localitatea Siegen (Germania). 
Ei au răspuns unei invitații lansate de firma 
brașoveană Eurosalub, pentru realizarea unei 
documentații privind oferta de europubele și 
managementul integrat al deșeurilor. (D.l.)

• Tichete. Siderurgiștii hunedoreni vor be
neficia de tichete de masă a căror valoare a 
fost majorată la 75.000 de lei pe zi.
Sporul a fost posibil în urma negocierilor cu 
patronatul la noul contract colectiv de 
muncă. (M.S.)

• Demonstrații practice. Elevii cercului de 
artă populară al Palatului Copiilor Deva și 
membrii activi ai Centrului Tinerii Purtători 
de Tradiții, participă la expoziția deschisă, 
vineri, la Galeriile de Artă în cadrul „Zilelor 
Hunedoarei". Ei expun lucrări proprii și fac 
demonstrații practice pentru cei care vor să 
se inițieze în tainele artei populare. (V.R)

■ „Am necazuri după 
ce am demonstrat că 
procurorul Moca a 
delapidat trei miliarde"

Tiberiu Stroia 
tiberiu.strioa@infonnmedia.ro

Deva - Prezent, ieri, la Deva în calitate de inculpat în dosarul mafiei aurului dacic, Iulian Ceia a susținut că procurorul Augustin Lazăr a făcut presiuni asupra sa pentru a declara că a vântut brățări dacice unor personalități politice. Este vorba de Sergiu Ni- colaescu, Adrian Năstase și loan Talpeș. „Mi-a mai cerut să renunț la daunele morale de 400.000 de euro, pe care le- am cerut lui Traian Berbe- ceanu, procurorului Dorel Herban și procurorului loan Moca. Asta după ce, Curtea de Apel Alba Iulia a admis că
Romtelecomul

Bătut și jefuit
Petroșani (M.T.) - Un bărbat de 51 de ani din Petroșani a fost bătut și jefuit de prietenul unei prostituate pe care a invitat-o în apartamentul său. Vasile L., de 51 de ani, a primit în casă o prostituată pe care o cunoștea sub numele Ramona.Aceasta a profitat că bărbatul,era băut, a permis intrarea în apartament a prietenului său, care l-a bătut, lăsându-1 în stare de inconștiență, după care i-au furat bunuri de 3.500 lei RON. Ramona G., de 24 de ani, și Vasile P., de 34 de ani, din Lupeni, au fost prinși.Bărbatul a fost reținut, iar Ramona este cercetată în libertate, pentru că este gravidă în luna a șaptea. Prejudiciul a fost recuperat.

Cazacu nu trece la PNL
Brad (D.L) - Primarul municipiului Brad, Florin Cazacu, ne-a declarat ieri că nu trece la liberali, chiar dacă zvonurile îl dădeau deja membru activ al PNL. Asta în contextul în care alți primari din județ au avut deja o asemenea opțiune. „Sunt un socialdemocrat și așa voi rămâne. Trecerea mea la liberali este un zvon care nu are la bază nici măcar o simplă discuție cu vreunul dintre liderii PNL.Eu voi face în continuare opoziție constructivă în cadrul PSD-ului”, a spus Florin Cazacu.

■ Toate hotelurile sta
țiunii sunt sub lacăt; o 
comisie evaluează pa
trimoniul Complexului.

Loredana Leah 
loredana.leah@informmedia.ro

Vața de Jos - Susținerea turismului a devenit o afacere mult prea costisitoare pentru patronul grec al Roniteleco- mului. Altfel nu poate fi explicată decizia de a renunța la Complexul în care s-au investit aproximativ 76 miliarde lei. O comisie de avaluare se află la Vața pentru inventarierea tuturor bunurilor Complexului printre care, conform unor surse neoficiale se află și un pian cumpărat cu 25.000 euro și un lampadar cumpărat cu 3.000 de euro. Aceleași surse susțin că aceste bunuri vor fi casate!Se știe că hotelurile din Vața erau cele mai luxoase din județ și ne întrebăm dacă
Protest pentru căldură
■ Angajații Acvacalor 
Brad sensibilizează 
populația să-și achite 
datoriile.

Brad (M.S.) - O treime din angajații Acvacalor Brad, producătorul de agent termic local, a pichetat sediul Primăriei locale, într-un inedit protest menit să sensibilizeze populația și autoritățile asupra situației financiare în care se află societatea. Practic, din cauza datoriilor de aproape 40 miliarde lei, societatea se află în situația de a nu avea resursele necesare achiziționării 
Advertising
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dosarul, în urma căruia am fost arestat, a fost fabricat. Același lucru se întâmplă și acum. Mi s-a fabricat un dosar pentru a mă termina. Dar adevărata mafie a armului dacic va ieși în scurt timp la iveală”, susține Iulian Ceia. Deși „Cuvântul liber” a încercat să obțină o reacție din partea fostului șef al poliției hune- dorene, Petru Coțolan și a lui Traian Berbeceanu, actualul șef al serviciului de Combatere a Crimei Organizate, aceștia nu au putut fi contactați.
„Nu sunt un sfânt”Dincolo de aceste declarații pentru care Iulian Ceia susține că are dovezi există un trecut deloc glorios al inculpatului. Este cunoscută prietenia sa cu Spumă și Bibanu, doi interlopi aflați în arest. „Am fost prieten cu Spumă și Bibanu, dar m-am 

-Băi

Interior din Complexul turistic Vața-Băi (Foto: Traian Mânu)nu cumva și alte obiecte valoroase vor fi casate, pentru a ajunge mai apoi, cu titlu gratuit, în posesia oportuniștilor.Tăcere „elocventă” în stațiune. Operațiunea de inventa 
păcurii destinate producerii agentului termic pentru încălzirea locuințelor brădenilor, la iarnă. în prezent, Acvacalor are în depozite doar 10 la sută din stocul de păcură necesar, afirma liderul Sindicatului „Energia”, Vasile Podaru, ceea ce ar permite producția de a- gent termic pentru numai două săptămâni.Din cauza lipsei de lichidități, cei 156 de angajați nu și- au luat salariile de două luni. Autoritățile locale din Brad au promis că vor vira în contul firmei 1,3 miliarde lei, cu care s-ar putea achita drepturile bănești pe încă o lună de zile.

Cosonari conduși sub escortă la proces (Foto; Traian Mânu)despărțit de ei în momentul în care aceștia au alunecat pe o pantă foarte periculoasă. N- am fost un sfânt. Dar am plătit pentru fiecare pumn pe 

riere a patrimoniului Complexului se desfășoară în cel mai mare secret.Toate hotelurile sunt încuiate, dar nimeni nu îndrăznește să spună de ce și ce se
Hotărâri anulate

Deva (D.l.) - Consiliul Local al orașului Hațeg a a- doptat, în ședințele din mai, respectiv iunie, două hotărâri ale căror prevederi se aplicau retroactiv. Este vorba despre aprobarea în două rânduri a tarifelor la apă potabilă și canalizare-epura- re practicate de către societățile prestatoare de servicii în localitate, hotărâri care, practic, au intrat în vigoare cu zece zile înainte de a fi adoptate. Președintele PPCD Hunedoara, Emil 

care l-am dat. însă nu am făcut trafic de droguri, proxenetism și nu am nici o legătură cu aurul dacic”, a mai spus Iulian Ceia.

va întâmpla cu stațiunea? Cum își va recupera Romtelecomul investiția și dacă va fi scoasă la vânzare, cine va fi noul proprietar? Deocamdată sunt întrebări fără răspuns...
Danci, a declarat atunci că va ataca în contencios administrativ CL Hațeg.în urma procesului, Tribunalul Hunedoara a decis să anuleze în parte cele două hotărâri, în sensul că tarifele aprobate vor fi practicate începând cu data adoptării hotărârilor. „Diferențele de tarif încasate ilegal de la populație se ridică, la nivelul orașului Hațeg, la 90 de milioane de lei vechi.”, a spus Emil Danci.

Consiliul LocalDeva a aprobat alocarea unei sume de 112.109 euro, din bugetul pe anii 2006-2010, plătibilă în rate egale, pentru achiziționarea unei ambulanțe de prim ajutor necesară Serviciului Salvital. Serviciul, care este similar SMURD, a fost înființat la nivel de județ și are ca scop salvarea vieților omenești în situații speciale, de la accidente Ia calamități 
naturale. (Foto: Traian Mânu)

mailto:tiberiu.strioa@infonnmedia.ro
mailto:loredana.leah@informmedia.ro
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1465 - Pentru prima oară este menționat Bucureștiul, ca 
reședință domnească a lui Radu cel Frumos (1462-1478) 
1940 - S-a născut Sir Cliff Richard, interpret britanic de 
muzică pop _______________________________
1990 - A murit Leonard Bernstein, dirijor și compozitor 
american (n. 25 august 1918)_______ ____________________
- Ziua Internațională a standardizării, tn 1947 a luat ființă

Organizația Internațională de Standardizare (ISO)________
- Ziua Mondială a Diabetului

Calendar religios
14 octombrie - Sfânta Parascheva de la Iași
Deva (V.R.) - în fiecare an, la 14 octombrie, de sărbătoarea numită în popor și „Vinerea mare” - ortodoxia românească o prăz- nuiește pe Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei. Sfânta a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea, fiind născută în Epivat, în Tracia răsăriteană, nu departe de Constantinopol. A primit din familie o educație aleasă, iar fratele ei, Efti- mie, a fost episcop. La 15 ani a intrat în mănăstirea din Heracleea Pontului, apoi mai multi ani într-o mică mănăstire de pe valea Iordanului.La vârsta de 25 de ani, s-a întors în patrie, rămânând doi ani lângă biserica din Epivat, în post, smerenie și rugăciune. A murit fără să spună cine și de unde este și a fost înmormântată aproape de mare. Trupul neputrezit și frumos mirositor a fost descoperit după multi ani. A fost dus în biserica din Epivat, unde a rămas circa 175 de ani.în 1641, voievodul Vasile Lupu al Moldovei, după ce construise Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași, a făcut demersurile necesare transferării moaștelor Sfintei Parascheva în Moldova.

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice. ■ 

A face 4 la coș ț ÎS? 1 Nu te
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Gaz metan
Sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan în 

Deva:
09.00-15.00 Ba. Decebat, bl. A, șc. A, B, C; bl. F, sc. A, B 
_____________ AL Moților, o! B6, sc. I __________ 
____________ Str, Liliacului, bl. 23, sc. D; bl. 17_________ __  
Apă
Sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva: 
08.00-15.00 Rezervorul 2x2000, afectează; Micro 15, 
Bd. N. Băîcescu) Ăl. Armatei, Str. A. Mureșan, Călugăreni 

(parțial), punctele termice 10, 11, 11B, 12, 14.

Soluția integramei din nu
mărul precedent: C - P - 

C - 0 - DAMIGEANA - RACI
- ROL - CÂNI - HARB - FE
- TIGAI - CARAS - ATE - 0
- EL - AZI - Dl - ATEU - T
- NUME - RAU - COLA - 

PISC - PC - CA - Al - PIEȚE
- NAOS - ZA - RT - TATI

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica_______ 929

Dispecerat gaz________ 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri___________________ 981

Jandarmerie 956

Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971’

. ............................... .... ........  i

&

21 mart.-20 apr.

Obișnuiți-vă cu ideea că situația dv financiară nu va înre
gistra îmbunătățiri substanțiale prea curând. Mare atenție 
la tot ce faceți!

21 apr.-20 mai

Motive reale de îngrijorare nu aveți, doar anumite incerti
tudini legate de anturaj, pentru că sunt câteva evenimente 
pe care nu le puteți deloc explica.

21 mai-20 iun.

Aveți un program încărcat, faceți multe drumuri. Urmează 
să plecați într-o călătorie importantă. Arătați partenerului 
că-i apreciați eforturile.

21 iun.-20 iul. _________ ____ _ _____

Se pare că aveți probleme sentimentale. Fiți calm, nu vă 
grăbiți să replicați! Sfaturile prietenilor vă pot fi utile dacă 
vă temperați orgoliul.

21 iul.-20 aug.

Tendința de a miza pe loialitatea partenerilor e justificată, 
căci greu vă poate înșela cineva azi. Neliniște vă dau veștile 
nu tocmai vesele.

21 aug.-20 sept.

Aveți de discutat chestiuni importante cu partenerul și nu 
e cazul să mai amânați. Mare atenție, căci orice risc asumat 
vă poate aduce neplăceri.

21 sept.-20 oct. ______ __________ ._____

Dacă aveți de rezolvat probleme mai dificile, e bine să 
știți că energia fizică vă susține în prima parte a zilei. Apoi 
aveți nevoie de multă odihnă.

21 oct.-20 nov.

Vă doriți să vă mai relaxați. Nu ar strica să vă refugiați pen
tru câteva ore la un prieten. Aveți ocazia să vă puneți în 
valoare aptitudinile artistice.

21 nov.-20 dec. __ ___ _ ______

Azi trăiți momente intense alături de persoanele De care J 
doriți mult să le aveți aproape. Seara poate primiți o veste 
de la o rudă îndepărtată.

21 dec.-20 ian.

Aveți o zi grea, cu multe orobleme de rezolvat. Sunteți într- 
o formă excelentă și faceți față. Situația financiară nu e 
bună, dar e ceva trecător.

21 ian.-20 febr.

Sunteți cam împrăștiat și ar fi bine să nu luați decizii. Vă 
înțelegeți bine cu colegii. E posibil să vi se dea noi 
însărcinări, semn că sunteți apreciat.

21 febr.-20 mart.

Mal bine nu sperați prea mult pe plan financiar, ca să nu F 
fiți dezamăgit. Aveți parte de amânări din cauza unor eveni
mente neprevăzute.

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

8XX) Eunxfcpecer 
8:05 Isabel, In căutarea
El iubirii

9:00 Televiziunea, o lume 
nebună

930 Teleshopping 
10:00 Repere sacre

Ediție specială.
Sfânta Cuvioasă
Parascheva, ocrotitoarea 
Moldovei.
Transmisiune directă de 
la Catedrala Mitropoli
tană din lași 

13:00 Dosar România (r) 
13:30 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR Sport

Meteo
1430 Teleshopping 
15®) Parlamentul

României 
16:00 Călătoriffspre centrul 
li Pământului (III) (aven

turi, SUA, 1999) 
16:55 Franco: Omul din umbra 
▼ 0 mitului 
18:00 Interes general ▼ 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

7:00 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
El Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 0 nouă viață 
11:15 Mama mia (r) 
12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile PRO TV 
13:45 Zâmbete într-o pastilă 
14:15 Filip cel bun (dramă, 
▼ 13 România, 1973)Cu: 

Mircea Diaconu, Lazăr 
Vrabie, Ileana Popovici, 
lea Matache, Draga 
Olteanu. Ambițiile Unui 
părinte privind viitorul 
fiului său se transformă 
într-o observație 

16:00 Tânăr și neliniștit Cu:
El Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

17®) Știrile PRO TV 
17:45 Teol Emisiune de diver

tisment 
19.-00 Știrile PRO TV Sport

je <, 514
6:30 In gura 

piesei
7100 Obervator Cele mai 

proaspete știri din țaFă 
și de peste hotare 
Sport 
Cu: Sanda Nicola

8:00 Canalul 
de știri 

10:00 în gura 
piesei (reluare) 

1030 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
13:00 Observator 
13:45 V.I.P. 
15®) Secretul

0 Măriei 
16®) Observator Cele mai 

proaspete știri din țară 
și de peste hotare 

16:45 Anastasia.
0Cu: Elena Konkova, Petr 

Krasilov, Daniel 
Strakhov

17:45 9595-Te învață ce să 
fad

18:50 Sport 
19®) Observator Cele mai 

proaspete știri din țară 
și de peste hotare

2030 Neveste disperate 
2130 Lost Making of 
22:00 Lost
23®) Jurnal TVR Sport Meteo 
2330 Travelling drcular 

030 Solo sau cele 120 de 
zile ale Sodomei (dramă, 
Italia, 1976) Cu: Paolo 
Bonacelli, Caterina 
Boratto, Sonia Saviange, 
Giorgio Cataldi. In tim
pul Republicii fasciste 
patra elaborează un 
regulament pervers, pe 
care trebuie să-i și 
respecte. Ei 
selecționează opt 
reprezentanți, femei și 
bărbați care vor deveni 
victimele practicilor lor 
degradante.

235 Jurnalul TVR Sport 
Meteo (r)

4®) Ochiul magic (r)
450 —Sex Lex (r) 
5:15 Travellina circular (r)

2030 Legea lui Banks
<13 (acțiune, SUA 2005)Cu: 

Steven Seagai, Anthony 

"Treach" Criss, 
Lawrence Turner. Harlan 
Banks (Steven Seagal), 
un escroc care a fost 
convins de iubita lui să 
înceapă o viață nouă, 
acceptă o ultimă misi
une, aflată la limita 
legalității. El se anga
jează să asigure securi
tatea unui transport de 
20 de milioane de dolari
în Vegas, dar situația 
scapă de sub control 

22:30 La servid 
23®) Bandele din

(3Naw York (dramă, SUA 
2002) 

2:30 Legea lui
Is» Banks (acțiune, SUA, 

2005, r)
430 Parte de

carte (r)

2030 Tigru și dragon
*fâ(aventuri, Hong 

Kong, 2000) 
Cu: Chow Yun-Fat, 
Michelle Yeoh, Ziyi 
Zhang (Jen). „Tigra și 
Dragon" are intriga cla
sică a legendelor wuxia, 
în care însă regizorul 
Ang Lee rezervă 
femeilor rolul predomi
nant. El actualizează 
filmele anilor '60 
punând acest gen în noi 
forme.

2330 Rețea mortală (thriller, 
HSUA 2003)

130 Concurs 
interactiv

230 Observator (r)
330 V.I.P. (r)
430 Comedia 
0 animalelor

(reluare)
530 Dădaca (r) 
530 Anastasia (r)

6:00 In familie (Dramă, SUA, 
32003)

7:50 Ce-și dorește o fată
H(Comedie, SUA 2003) 

Cu: Amanda Bynes, 
Colin Firth, Kelly Pre
ston, Eileen Atkins, 
Jonathan Pryce, Oliver 
James

9:35 Sindicalista (Comedie,
OCanada, 2003) Cu: Ali

son Pill, Sarah Gadon, 
Gil Bellows, Joe Dinicol, 
John White, Sabrina 
Grdevich

11:05 Vulpea cu trei pidoare
H(Familie, Italia, 2001) 

Cu: Angela Luca, Franco 
Nero, Tomas Arana 

12:35 Prăbușirea zborului 323
«(Dramă, SUA 2004) 

14:05 Trandafirul roșu
▼ «(Dramă, Marea Britanie,

2004) 
15:50 Pinoixhio (Comedie,
▼ «Italia, 2002)

17:40 în familie (Dramă, SUA,
512003) Cu: Michael Dou

glas, Kirk Douglas 
1930 Cinema, dnema, dne-

0ma Episodul 42

20®) Ultima aventură (Come- 
<Sdie, SUA 2003) Cu:

Robert Duvall, Michael 
Caine, Haley Joel 
Osment, Kyra Sedgwick, 
Nicky Katt 

21:50 Frida (Dramă, SUA
S2002) Cu: Salma Hayek, 

Alfred Molina, Geoffrey 
Rush, Ashley Judd, 
Antonio Banderas 

23:50 Martorii (Thriller, Marea
«Britanie, 2002) Cu: 

Christina Ricci, loan 
Gruffudd, Kerry Fox, 
Stephen Dillane, Simon 
Russel Beale, Robert 
Hardy

130 Cu ochli-n trei (Dramă, 
l'SSUA, 2004) Cu: Joy 

Biyant, Dominic Purcell 
2:50 Adevăratul Cancun 

ja(Documentar, SUA' 
2003) Cu: Brittany 
Brown-Hart, Benjamin 
Fletcher, Jeremy Jazwin-

07:00 Maria Bonita (s) 07:55 
Teleshopping 08:25 Euro-Dis- 
pecer 0830 CeZar și tipar 09®) 
Rebelii (s, r) 10:00 Tonomatul 
DP 2 11:45 Euro-dispecer 12:00 
Gimnastică. Campionatele 
Naționale. Individual masculin 
14:00 Teleshopping 14:30 
încurcăturile lui Zack (s) 15.-00 
împreună în Europa 16:00 Fasci
nația modei (d) 16:35 Jurnalul 
TVR 17:00 Gimnastică. Campi
onatele Naționale. Individual 
feminin 18:30 Auto Club 19®) 
Moștenitoarea (s) 20®) Trăsniții 

. din Queens (s) 2030 Washing
ton în spatele ușilor închise (s) 
21:30 Jurnalul TVR 22:Q0 Jur
nalul Euronews 22:15 D'ale Iu' 
Mitică 23:15 Polițiștii din L.A. (s) 
00:15 Când surâde șansa. 
Partea a doua (dramă, SUA, 
1990) 02:00 Euro-dispecer 
02:05 Trăsniții din Queens 0235 
Aparențe (dramă, SUA, 2001) 
Cu: Dominique Swain, Brad 
Renfro, Mischa Barton

07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teleshopping 10:15 
Icstrim Tivi (s, r) 10:35 ProMo
tor 11 ®) Podul de pe râul Kwai. 
Partea a doua (r) 13:00 Poke
mon (s) 13:45 Teleshopping 
14:00 Cleopatra 2525 14:45 
Monk 15:45 Teleshopping 16®) 
Monk (s) 17®) Piaza rea 19®) 
Cleopatra 2525 (s) 20:00 Co- 
rapți de libertate (s) 22:00 Legă
turi periculoase 00:45 Corupți 
de libertate

10®) Mai mult decât medic (s) 
11®) Mozaicul zilei 14®) Mag
azine teritoriale 15:00 Tovarăși 
de soartă 1530 Ora de audiențe 
16:00 Vară aventuroasă 17:00 
Știri 17:05 Piaza 18:00 12+ 
1830 Știri 1838 Știri regionale 
18:50 Discuții între generații 
1925 Povești 19:55 Vecinii (s) 
2030 Știri, meteo, sport 21:05 
Delicat 21:30 Miere și lapte 
22:05 Copacul dorințelor 22:50 
Marea Carte 23®) Vineri seara

0730 Pet Show 08:05 Sport cu 
Florentina 08:10 Teleshopping 
08:40 Călătorii în lumi paralele 
(s) 09:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Oamenii vorbesc 1130 Tele 
RON 1235 Teleshopping 13:10 
Sunset Beach (s) 14:05 Teleshop
ping 14:40 Garito (I) 15:45 
Dragoste și putere (s) 16:20 Gar
ito (II) 1725 Farsele lui Jugara 
18:00 Focus 19:00 Camera de 
râs 19:30 Hugo - game show 
interactiv 20:00 Săptămâna neb
ună 21®) Pierdut în Yonkers 
23:15 Da sau nu. Cu Virgil lanțu 
00:00 Călătorii în lumi paralele 
01:00 Focus 02:00 Guiness

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:30 
Agenția de turisme (r) 12:00 
Teleshopping 13®) Ochi negri 
(s, r) 14:00 Jurnalul de prânz 
1430 fara Iu' Papură Vouă. în 
această lume colorată vă veți în
tâlni cu câteva personaje, deve
nite deja celebre: polițistul, șofe
rul, camionagiul, precupeața, 
soțul și soția 15:00 Miezul prob
lemei 16:30 Pariul N24 17:30 
Naționala de bere 1830 24 de 
ore la Național TV 1945 Jara 

. Iu' Papură Vouă 20:00 Film 
! artistic23:00 FBI - în prima lin

ie (s) 00:00 Clubbing 00:30 
Emmanuelle (s)

07®) Struț - magazinul șanselor 
egale 07:25 Bună dimineața, 
Ungaria! 07:55 Mokka 10:00 
Sodă 11:00 Teleshop 12:25 
Salome (s) 13:20 Joc 1420 Te
am prins! (f) 16:20 Cărările 
iubirii (s) 16:50 Anita (s) 17:25 
Monk (s) 1825 Al șaptelea cer 
(s) 19:30 Știri, meteo 20:00 La 
bine și la rău (s) 20:30 Activ 
21:10 Să ne tocmim! 22:50 Leg
enda Văii Somnoroase (horror, 
SUA, 1999). Cu: Johnny Depp, 
Christina Ricci, Miranda Richard
son, Michael Gambon, Casper 
Van Dien 01:10 Bună seara, 
Ungaria! 01:40 Zig-zag (film

06:00 Micuțul Frijolito (s, r) 
08:00 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 De 3X femeie (r) 11®) A- 
mazoana (s) 12:00 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
1530 Micuțul Frijolito (s) 1720 
Rețeta de Acasă 1730 Poveștiri 
adevărate - Emisiune cu povești 
reale despre viață 18:25 Vre
mea de Acasă 1830 Inocență 
furată (s) 2030 Lacrimi de iubire 
(s) 2130 Culoarea păcatului (s) 
22:30 Lori 00:00 Poveștiri 
adevărate (r) 01:00 Lacrimi de 
iubire (s, r) 02:00 Lori (r) 03:15 
Legături de familie (s, rj

1630 -1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea cărților 
10:15 Film artistic (r) 12:15 Cal
endar ecumenic 13®5 Euromaxx 
13:55 Fan X 13:50 Jet Set 14:00 
Teleshopping 1430 Mapamond 
creștin 15:00 Teleshopping 
15:50 Calea, adevărul și viața (r) 
17:00 Vis de vacanță. Emisiune 
de turism 1730 Pasul Fortunei 
19®) Știrile Bl TV Cu: Adriana 
Muraru și Radu Soviani 19:20 
0 casă de nebuni (s) Cu: Jason 
Schwartzman, Molly Shannon, 
Christopher McDonald 20®) 
Film artistic 23:00 Misiune 
imposibilă 23:30 Trenul vieții 
01:15 Știri 0130 Film artistic (r)

1130 Realitatea bursieră 1240 
No Comment 13®) Realitatea 
de la 13:00 13:15 Deschide 
lumea 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:45 Școli în lume 15®) 
Realitatea de la 15:00 15:15 
Realitatea medicală 16®) Real
itatea de la 16:00 1645 Filiere 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17:15 Realitatea media 17:45 
Editorii realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 1845 Reali
tatea zilei 19:15 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:15 Dincolo de Realitate 
21:00 Realitatea de la 21:00 
22:00 Zece fix 23:15 Case și 
+aram iri

07:00 Războiul lui Varian (fi
09®) Prințul fermecat (fi 
1030 Povestea lui Rich 

Donato (fi
12:15 Anastasia (fi
14:15 Fiicele lui McLeod
14:45 Războiul lui Varian (fi
1645 Prințul fermecat (f, r) 

■; 18:15 Povestea lui Rich
Donato (f, r)

; 20:00 Fiicele lui McLeod
' 21:00 în lipsa mea (fi

22:45 Mamă la 16 ani (fi 
’ 0030 Credință oarbă (fi

03:00 Mamă la 16 ani (f, r) 
Colin Ferguson, 
Danielle Panabaker, 
Mercedes Ruehl.

DISCOVERY ]
07:00 Un țurțure uman
08®) Revelații industriale 
0830 Revelații industriale 
09®) Planetele
10:00 Natura dezlănțuită
11®) Evadare printre lacuri
1130 Evadare printre lacuri
12®l Vânătorii de mitu"„- ■ 

I 13®) Călătoriile vikingilol
14®) Femeile lui Hitler '■ 
1430 Revelații industriale

* 15®) Superstructure
16:00 Marte pe Pământ
17®) Curse
18®) 0 pradă mortală
19®) Motociclete americane 
20®) Vânătorii de mituri 
21®) Cele mai mari superla

tive
; 22®) Mașini pe alese 

23®) S-a năsait un 4X4
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PE SCURT Facturi mărite la căldură?• Carne de porc Prețul cărnii de porc ar 
putea crește cu cca 5% în următoarele zile, 
pe fondul cererii mari de pe piață, este de 
părere un lider al Asociației Române a Cărnii 
(ARC), Mihai Vișan. Majorarea e o consecin
ță a economiei de piață pur balcanice de la 
noi, după ce Ministerul Agriculturii a anunțat 
că gripa aviară a apărut în România. (I J.)

• Valorificare. Direcția Generală a 
Finanțelor Publice Hunedoara a valorificat în 
primele nouă luni ale acestui an mai multe 
bunuri confiscate de la agenții economici. 
Valoarea totală a acestora se ridică la aprox
imativ 29.732 de lei noi (297,32 milioane lei 
vechi). (C.P.)

Șef nou la 
Connex

Deva (C.P.) - O româncă preia frâiele Connex. Noul șef, de la 1 noiembrie, va fi Liliana Solomon. Românca vine în Connex de la compania Cable & Wireless, unde a deținut simultan funcțiile de Chief Financial Controller pentru divizia din Marea Bri- tanie și de Chief Financial Officer pentru operațiunile internaționale ale companiei. Anterior, Liliana Solomon a fost CFO al operatorului de comunicații mobile T- Mobile, în Marea Bri- tanie, fiind responsabilă de operațiunile GSM curente ale companiei. Ea a deținut anterior și poziția de Vice President Executiv, Controlling & Business Management, la Deutsche Telekom. Connex este prima rețea video mobilă din România, cu un număr de 5.250.621 de clienți. Connex este marcă înregistrată a MobiFon, o divizie a Vodafone Group Pic.

M Jumătate dintre 
locuințele din Deva mai 
au căldură în sistem 
centralizat.

Clara Râs
clara.pas@iirformmedia.ro

Deva - Un număr de zece asociații de proprietari din municipiul Deva au cerut societății Calor să le furnizeze agent termic începând din data de 1 noiembrie.Aceasta din cauza faptului că doar de luna viitoare po
Locuință__________________ lama 2004/2005_____________Iarna 2005/2006

Mwi imIH ale faetarii
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Garsonieră 1344000 lei 1613000 lei
Ap. 2 camere 1792000 lei 2150000 lei
Ap. 3 camere 2240000 lei 2688000 lei
Ap. 4 camere

V
2688000 lei 3226000 lei

Mineri în Africa

Liliana Solomon (Foto: arhivă)

Lucian Heiuș
(Foto: Traian Mânu) 

încasări 
mai bune 
Deva (C.P.) - Ca 
urmare a aplicării cu 
mai multă fermitate 
a modalităților de 
executare silită la 
contribuabilii rău- 
platnici, cu accent pe 
poprirea conturilor 
bancare, poprirea 
terților, cât și pe 
sechestrarea 
bunurilor și valorifi
carea acestora, la 
care s-a adăugat 
declanșarea proce
durilor de faliment, 
în primele 9 luni ale 
anului volumul 
încasărilor la buget a 
crescut semnificativ, 
a declarat Lucian 
Heiuș, directorul 
executiv al Direcției 
Generale a Finanțelor 
Publice Hunedoara. 
Pe primele 9 luni ale 
acestui an s-a încasat 
sbma totală de 608 
milioane de lei noi 
față de primele 9 
luni ale anului prece
dent când s-au 
încasat 521 de mi
lioane de lei noi, 
creșterea fiind de 
peste 87 de milioane 
de lei noi. Procentual 
anul acesta s-a 
încasat cu 16,8% 
mai mult decât în 
2004.

■ Obiecttivo Lavoro 
România organizează 
în 19 oct. selecție de , 
mineri pentru Africa.

Ina Jurcone
ina.jurcane@infarnimedia.ro

Petroșani (I.J.) - Obiecttivo Lavoro România, o societate care se ocupă cu recrutarea forței de muncă pentru piața muncii din Africa, va veni miercuri, 19 octombrie, la Petroșani, ora 13,00, pentru a-i trimite pe mineri la muncă.Țările pentru care italienii oferă locuri de muncă sunt Africa de Sud, Maroc, Nigeria, Etiopia, Zimbabwe și Sierra Leone. Adresabilitatea este cu precădere pentru Valea Jiului unde există forță de muncă calificată în meseriile cerute în Africa. Sunt așteptați muncitori calificați și din alte zone ale județului. Ita

Cuvântul Liber ni
rit * J J 1 J J J J s jz.) J1 44444444.

Cartofi albi 39900 lei/5 kg (Artima)
Iaurt Danone 14900 lei/cutia (Artima)
Pastă de tomate 22900 lei/cutia 540 gr (Artima)
Ulei Unisol 32500 lei/1 litru (Artima)
Fasole qalbenă 64900 lei/kg (Artima)
Varză roșie 11900 lei/kg (Billa)
Telină 36900 lei/kg (Billa)
Piept mânzat 109900 lei/kg (Billa)
Macrou congelat 56900 lei/kg (Billa)
Ton în ulei de măslinei 12900 lei/pachet 4 cutii (Billa)

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

1. SNP PETROM 0,4492 -1,32
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,6600 0
3. TLV 1,0700 -0,93
4. BRD 3,1000 0
5. IMPACT 0,4600 -0,22
6. AZOMUREȘ 0,3120 0
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9400 0
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRQ
0,1180 -1,67

9. HABER 0,3370 15,75
10. BCCARPATICA 0,5550 -1,77
11. DECEBAL 0,0106 -4,5
12. ARGUS CT 3,0000 -6,25
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Nou la rezidențiat
Deva (I.J.) - înscrierile pentru examenul de rezidențiat se fac la Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, până la 25 octombrie, urmând ca examenul să aibă loc la 20 noiembrie. Concursul se va desfășura în patru centre universitare, și anume București, Cluj Napoca, Craiova și Târ- gu Mureș. în premieră, anul acesta, absolvenții din 2005 ai facultății de medicină care iau punctaj de promovare la grupele chirurgicale, medicale și laborator vor fi confirmați, la cerere, ca rezidenți în specialitatea medicină de familie. Președintele Comisiei Comune Centrale de Rezidențiat va fi, anul acesta, profesorul doctor Mihail Coculescu.

Prioritate
Deva (I.J.) - Gravidele și copiii vor beneficia de gratuitate pentru medicamente și vitamine eliberate fără rețetă, în condițiile în care optează pentru cele mai ieftine produse.Potrivit modificărilor aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, statul va suporta decontarea celor mai ieftine produse eliberate fără rețetă (aspirină, paracetamol și vitamine). Conform legislației actuale, beneficiau de medicamentele cele mai scumpe pacienții ve- niti nrimii. 

pulația primește ajutoare financiare pentru plata contravalorii căldurii consumate, declară loan Cristea, directorul Calor.La ora actuală, din cele 24000 de locuințe existente în municipiu, doar jumătate mai beneficiază de căldura livrată în sistem centralizat, restul având montate centrale termice de apartament sau fiind debranșate.
Valoarea facturii„S-a ajuns la această situație din cauza unor decizii 

lienii nu solicită nici un fel de comision de angajare, iar până în prezent au angajat încă 500 de muncitori din Bazinul Motrului.”în Valea Jiului se află în evidență și plată peste 6500 de șomeri. Am pus la dispoziția firmei italiene această bază
Vasile Iorgovan, 

director AJOFM Hunedoara

....... *............................ .............
S-au solicitat mineri artificieri. și 
sondori pentru șantierele firmei 

din țâri africane

de date de unde pot selecta personal”, susține Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.
Condiții de angajareMinerii care doresc să plece la muncă în Africa trebuie să îndeplinească o serie de condiții: nu trebuie să aibă mai mult de 50 de ani, trebuie
URGENTE

«s»

Farmacii

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ®-» 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. 
Republicii, nr. 8.®-» 748199.
Farmacia .Amica', str. George Enes
cu, nr. 7. ®-> 713045.
DEVA
Farmacia „Sensiblu", non stop, str. 
Victoriei, nr. 1. ©-» 222380.

ta uri da numen
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Nr. crt. Postul Total
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Localitatea
1. lucrător comercial 15 Hunedoara 3 Lupenl 8
2. muncitor necalificat 20 Orăștie 20
3. agent de pază 71 Hunedoara 40 Brad 30
4. confecționer-asamblor 150 Deva 63 Hunedoara 50 Brad 15
5. cusător piele 32 Deva 30 Hunedoara 2
6. muncitor necalificat agricultură 54 Deva 14 Hunedoara 24 Lupeni 7
7. manipulant mărfuri 31 Deva 3 Orăștie 12 Brad 16
8. necălificat ambalaje 76 Hunedoara 1 Simeria 74 Brad 1
9. operator răsucitor fire 100 Hunedoara 50 Orăștie 50

COTâTUVAL w? *

Cursul de referință al BNR în data de 14 octombrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,6203 3,0228 5,2832

Cursul valutar practicat de băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

C V C V C V
Banc Post 3,5700 3,6200 2,9800 3,0200 5,2000 5,2800
BRD 3,5550 3,6250 2,9550 3,0360 5,1590 5,3040
Banca Transilv. 3,5550 3,6125 2,9665 3,0240 5,1822 5,2647
Raiffeisen Bank 3,5500 3,6300 2,9500 3,0400 5,1200 5,3200
Cursul valut<ii oracticat ie' ia®©le ie schitnb vatatar din Deva
Star Exchange 3,5700 3,6000 2,9700 3,0000 5,0000 5,2500
Herdan Exchange 3,5700 3,6000 2,9700 3,0000

incorecte de preț, respectiv scumpirea energiei termice și subvenționarea prețului fitftSu- lui metan. O altă prob&mă este aceea că energia electrică produsă de termocentrale este subvenționată indirect din bani publici, mai exact prin subvenția acordată energiei termice, cu acordul tacit al ANRE.Dar greutatea achitării subvenției pentru energia termică apasă pe umerii Consiliilor Locale. Valoarea anuală a acestei subvenții ce trebuie plătită de Primăria Deva este de 138 de miliarde de lei”, susține loan Cristea.Iarna trecută factura lunară de căldură a fost cuprinsă, în medie, între 1344000 și 2688000 lei.Dacă Guvernul va aproba creșterea prețului gigacaloriei 

Mineri la ieșirea din șut (Foto: arhivă)să fie calificați într una din meseriile de artificier sau sondor, să aibă o experiență
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ®-> 211616, 
224488.
Farmacia „lacomi - Humanitas II", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ®-» 
211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 
8-20 duminică, orele 8-14, str. N.
Bălcescu, nr. 7. ®-> 240976.
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. ®-> 612887.

loan Cristea (Foto: Traian Mânu)cu circa 20%, atunci factura pentru un apartament de 4 camere va depăși 3 milioane de lei.

de cel puțin patru ani în acest domeniu și să dovedească seriozitate.
Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 
Kogălniceanu, zilnic 8-20___________
Cabinet medical individual STOMATC 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde
pendenței, 18A. ®~» 731509. 
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Eiena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 
0744-556016.....................................
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr, 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ®-» 717686.
Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 

Str. 1 Mai, nr. 1. ©-* 242461.

mailto:clara.pas@iirformmedia.ro
mailto:ina.jurcane@infarnimedia.ro
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• Rachete antigrindină. Tot teritoriul 
României va fi protejat de rachete anti
grindină. Rachetele antrigrindină sunt fabri
cate la uzina Electromecanica Ploiești - firmă 
din domeniul industriei de apărare - dar au 
o destinație exclusiv civilă. (L.L.)

Omul dă terenul, statul banul

oferă agricultorilor posiDiiltatea ae a aiege m deplină cunoștință de cauză care este sămânța

■ Procesatorii de lapte 
și statul dau țăranilor 
șansa de a avea fermă 
de vaci cu lapte.

Loredana Leah______________
loredana.leah^informmedia.ro

Deva - Direcția Agricolă Hunedoara a organizat ieri o întâlnire la care au participat, pe lângă producători și procesatori, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și a Agenției de Mediu.„Orice procesator este interesat să-și sporească baza de colectare de materie primă, iar costurile pe care le- ar presupune construirea unei ferme care să îndeplinească toate condițiile impuse de UE sunt aproape imposibil de suportat de către țărani. Oferim producătorilor șansa de a avea propria fermă de vaci. Partea de con-de porumb care se pretează cel mai bine la condițiile meteo-climatice din flecare zonă cultivată. întâlnire între președinții 
composesoratelor

(foto: Loredana Leah)

Perioada 14.10.2005 - 16.10.2005

14 octombrie lila, târg de animale și mărfuri
___________________Pui, târg de mărfuri și animale_________ 
__________________ Vața de Jos, târg agroindustrial 
__________________ Petroșani, piața Lunca, târg industrial

_________________ Orăștie, târg de vite____________________
15 octombrie Băcia, târg de mărfuri și animale
,__________________Vulcan, târg de animale_______________

Crlșcior, piață alimentară
__________________ Hunedoara, târg auto-moto-velo______  
__________________ Ghelari târg de animale și mărfuri
16 octombrie Turdaș, târg de animale și mărfuri 
  Ghelari, târg de animale și mărfuri

Crîșcîor, piață alimentară

Deva (L.L.) - Președintele Asociației Proprietarilor de Pădure din județul Hunedoara, Marin Feneș, organizează duminică la Sala mare a Prefecturii Hunedoara o întâlnire la care sunt invitați să participe nu doar reprezentanții tuturor composesoratelor din județ, dar și toți cei care doresc lămuriri cu privire la reglementările Legii 247/2005. „Marea majoritate a cererilor înregistrate în temeiul Legii 247/2005 au ca obiect retrocedarea pădurilor și a terenu

Producători și procesatori discută despre posibilitatea înființării de ferme de vaci (Foto: Loredana Leah)tribuție, a țăranului este terenul”, spune Liviu Stoica, reprezentantul firmei de consultanță agreată de Albalact Alba-Iulia.
Acte normative necesarePentru o fermă de vaci sub 100 de capete, nu este nevoie de autorizație de mediu fiind suficient acordul de mediu 

rilor cu vegetație forestieră și foarte puțini oameni cunosc aspectele procedurale ale a- cestei legi, ijegea rebuie prezentată pe înțelesul tuturor. Vom discuta însă toate aspectele referitoațe Ia constituirea composesoratelor, dar și drepturile și obligațiile care le revin composesorilor”. spune Marin Feneș.în județ sunt înregistrate cu personalitate juridică 157 de composesorate, dar doar 67 dintre acestea au fost și validate. 

care se eliberează în cel mult șase luni.Viorica Semeș de la A- genția pentru Protecția Mediului a enumerat toate actele necesare pentru înființarea unei ferme, dar și distanța care trebuie să existe între fermă și localitate. „Am prezentat producătorilor toate opțiunile pe care le au pentru
Virusul gripei, confirmat

Deva (L.L.) - Rezultatul testelor este ca s-a izolat virusul influenței aviare, de tipul H5 și posibil NI. Dacă va fi NI, atunci e un pericol și pentru om. Există riscul de a se amesteca geno- mul gripei aviare eu cel al gripei umane și se poate declanșa această pandemie. Probele vor fi trimise în Marea Britanie, unde se vor executa testele de patogeni- tate. Direcția Sanitar-Vete- rinară amintește tuturor 

a construi o fermă. Pentru că Ministerul Agriculturii acordă țăranilor credite avantajoase pe 20 de ani, cu o perioadă de grație, acum este mult mai ușor să acceseze SAPARD-ul. Mai mult se acceptă girarea creditului cu propria investiție”, spune Ion Simion, directorul DADR Hunedoara.
crescătorilor de păsări de curte din județ că vânzarea păsărilor, inclusiv a celor exotice, de apartament, a fost interzisă în toate piețele din județ. Toți deținătorii de păsări au obligația de a ține păsările închise în incinta gospodăriei proprii fără a permite libera circulație a acestora pe străzi, izlazuri sau accesul acestora la râuri și bălți. Sacrificarea este admisă numai după fierbere sau prăjire.

Soluția dv. în con
strucții , instalații și 
achiziționare/montare 
centrale termice!

r ufesioniștii amb lajek din carton ondulat
«VI SLM X ’■ tf'lT K toUik M

(30048}
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dealer REHAU'vS invitâ sâ'participați la cqncur-

SC INSTANT INTERNAȚIONAL SRL
Simeria, str. A. lancu, bl. 7, parter. 

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. 14, parter —
Tel. 0254/229090, 0722/818366 |

Nu oftați si sums 
la toi. 07«/W

' (3091S)

Descoperă și tu tainele 
mărului mușcat! 

Systemul operațional 
MfBptosh Apple Cornoutei 
iMMy-ograme pentru toate 

activitățile prin 
!% ■ Apmmitgr Braflr

BumpfflA în perioada I mai - 3Q noiembrie 2005, ferestre pentru 
casa ta realizate eu oricare ainfre crofilele .Rehau

Poți câștiga unul din cele 3 VoÎKswageii Golf 1,4 FSI/90CP în valoare 
de euro fiecai

Paîtîdpâ *-»ote tâlcuri 
inclusiv Mfiâ de ex» 
decenude inclusiv.
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0788/664715
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■ K

DE AVION
AGENJ1A DE TURISM 
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DEVA, 8-DUL DEGERAI, NR. 4A
Tel/Fax 0254/214543, 0254/234247
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Ferestre și uși din lemn 
stratificat cu geam termopan
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‘ cu lamele mobile sau fixe

SC CONSSKR SRL OEVA
Str.Victor Șuiega. nr. 22
Tel/fax: O2S4/23O.431 
Mobil: O74«/21V.3«8 (?qssi)

informmedia.ro
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• Lansări de carte La Galeriile de Arte 
Hunedoara, sâmbătă, de la ora 11 se 
lansează cărțile scriitoarelor Raisa Boiangiu, 
Ioana Precup și Mariana Fartușnic. (V.R.)

• Expoziții. Vineri, ora 14, la Galeriile de 
Arte Hunedoara se iaugurează expoziția de 
etnografie și folclor. Tot vineri, ora 16, la Șc. 
Gen. Nr. 1 Hunedoara se vernisează 

jjgtepaziția filatelică „Corviniana". W.R.)

••

\* INTERm In exclusivitate 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4'4 4

Interese și strategii comune
M Ministrul Afacerilor 
Externe a răspuns unor 
întrebări despre relațiile 
româno-ungare.

Mariana Mican-Popescu

vineri, 7 octombrie l * Mji de pachete 
---------------- - —1 de țigări, cafea, 
băuturi alcoolice și petarde, toată marfă 
de contrabandă, au fost confiscate de 
polițiști și garda financiară.
- Un bărbat din Baru s-a aruncat în fântâ
na din fața casei și a lăsat rudelor patru 
scrisori.

- Minerii disponibi- 
lizați, din Valea Jiu

lui, vor putea pleca la muncă tocmai în 
Africa de Sud.
- De teama cheltuielilor din iarna ce se 
apropie, un om își vinde locul din cimitir.

- Autoritățile sunt 
în stare de alertă

după depistarea a trei focare de gripă 
aviară, în Tulcea.
- Conducerea centrală a PRM a fost criti
cată la conferința județeană.

sâmbătă, 8 octombrie

luni, 10 octombrie

marți, 11 octombrie j - Evaluarea com-
J plexului turistic

Vața de Jos, va trebui finalizată până în 14
octombrie.
- Câteva sute de persoane au protestat 
două zile în fața Primăriei din Lupeni, pen
tru că nu au primit banii pentru îngrijirea 
persoanelor cu handicap.

Deva - Mihai Răzvan Ungu- reanu a dat detalii despre apropiata ședința comună a guvernelor român și ungar, care se va desfășura pe 20-21 octombrie a.c.CUVÂNTUL LIBER: Domnule 
ministru, ședința comună a 
guvernelor român și ungar 
reprezintă o premieră. De 
unde această idee?Mihai Răzvan Ungureanu: Sursa acestei inițiative constă în nevoia celor două administrații de a folosi, la maximum, interesele noastre naționale, mai ales cele de dezvoltare. Fiecare țară își croiește propriul plan de dezvoltare, potrivit unor principii care se regăsesc în planurile tuturor statelor membre UE. La noi, suprapunerile sunt evidente pe infrastructură, mediu, agricultură, utilizarea forței de muncă și a protecției sociale, pe economie și în adoptarea unor instrumente de colaborare transfrontalieră. în plus, această ședință de guverne

mai are o semnificație: arată care este conținutul relației bilaterale. Vă rog să priviți înapoi cu zece ani, când un astfel de proiect nu numai că era de neconceput, ci era chiar de domeniul absurdului. A- cum însă, interesele noastre comune sunt numeroase, a- vem aceeași apropiere față de obiectivele europene...C.L: Cum priviți, personal, o 
astfel de întâlnire?M.R.U.: Consider că este cea mai bună dovadă a calității relațiilor bilaterale româno- maghiare. Este un lucru rar, nu se întâmplă foarte des așa ceva și, dacă se întâmplă, are un caracter mai mult formal, în cazul de față, ședința comună a celor două guverne va avea un caracter concret. Discutăm despre hotărâri de guvern, memorandumuri, note și decizii comune... încercăm ca împreună să vedem cum putem valorifica suprapunerile de interes care există între planurile noastre naționale de dezvoltare, cu atât mai mult cu cât, din 2007, suntem împreună în Uniunea Europeană. Așadar, știindu- ne interesele comune, ne și croim strategii comune pentru a ne putea apăra și promova interesele în cadrul

Mihai Răzvan Ungureanu

miercuri, 12 octombrie IDe?' 9riPa aviară 
-------------- ----------------- înconjoară județul, 

vaccinurile antigripale întârzie.
- Dacă nu se primesc fonduri, dn 15 
octombrie farmaciile nu vor mai da com
pensate.
- Angajații de la Acvacalor cer plata salari
ilor și recuperarea datoriilor de la 
populație.

13 octombrie I ;în județul Hune- 
--------------------------------------- ' doara exista vile 

care se vând la prețuri de sute de mii de 
euro.

CARTE DE VIZITĂ
Mihai Raaars Ongureanu

Data și locul nașterii: 22 septembrie 
1968, lași.
Stare civilă: căsătorit.

Studii: Facultatea de Istorie-Filosofie 
lași (1992); masterat la St. Cross Co
llege al University of Oxford (J 993);: 
doctorat la Facultatea de Istose a Uni
versității „Al. I. Cuzâ" din' lă'și Șt)4) 

Funcții: secretar de stat în 
2001), director general -. etttfsar 
regional al Pactului de Stabilitate pen
tru Europa de Sud-Est (2001-2003)

Uniunii Europene.C.L.: în contextul vizitei pe 
care tocmai ați efectuat-o în 
Ungaria, sptuieți-ne cum 
apreciați atitudinea 
românilor stabiliți aici care 
nu își declină naționali
tatea? Se spune că din cei 
aproximativ 25.000 de 
români stabiliți în Ungaria, 
doar 9.000 au recunoscut 
asta la ultimul 
recensământ...M.R.U. Dacă asta spun statisticile, înseamnă că așa este. Din păcate... Pe de altă parte, acest fenomen trebuie înțeles ca un proces natural. Ceea ce putem noi face este să arătăm că există cultură română vie, indiferent de numărul românilor stabiliți aici. Și speranța mea este că toți cei care suntem și ne știm români, mândri de apartenența națională, ne însușim datoria de a păstra și promova cultura

românească.C.L.: Revenind la ședința din 
20-21 octombrie a.c., putem 
spune că românii din 
Ungaria vă pot considera un 
ambasador la această 
acțiune comună?M.R.U.:Am făcut deja un apel către reprezentanții comunității românești să redacteze un memoriu unic al comunității unde să fie înregistrate doleanțele românilor din Ungaria. Eu cred că este un gest firesc. De altfel, o parte din problemele de interes ale românilor, semnalate în cadrul întâlnirii cu comunitatea română, au fost incluse în inventarul tematic al ședinței comune. Fiind vorba despre prima ședință comună și nicidecum despre ultima, nu putem avea pretenția ca toate aceste aspecte să fie abordate. Vă asigur însă că ele își vor găsi locul în agendele viitoarelor șe-

Caierii de artă
Deva: Galeria de Artă 

„Forma". Expoziția de 
sculptură a artistului loan 
Șeu prezintă publicului 
iubitor de artă 65 de 
lucrări de mici dimensiu
ni, realizate din lemn, pia
tră sau metal.

Spectacole
Hunedoara. Casa de Cul
tură. In cadrul „Zilelor 
Hunedoarei" are loc Festi
valul național de folclor 
„Floarea dorului": concur
sul soliștilor- vineri, între 
orele 16.30-22.00, și 
sâmbătă, între orele 
14.30-17.30; duminică- 
gala laureaților; în afara 
concurenților în spectacole 
cântă soliști consacrați, din 
județ șl din țară, și 
evoluează ansambluri fol
clorice.
Pe platoul din fața Casei 
de Cultură Hunedoara, 
sâmbătă de la ora 18.00 

,. are loc un concert de mu- 
• zică ușoară la care, pe 

lângă formațiile hune- 
dorene, sunt invitate trupe 
de renume din țară. 
Castelul Corvinilor, Sala 
Dietei, vineri de la ora 
18.00 - spectacolul extra
ordinar „Obârșii", prezen
tat de Grigore Leșe și 
grupul vocal „Vpci tran
silvănene", sâmbătă, de la 

ora 17.0Q are loc concer
tul coral extraordinar de
dicat centenarului corului 
„Doina" al Catedralei Orto
doxe Hunedoara.

Teatru
Petroșani. Teatrul „I. D. Sâr- 
bu": sâmbătă, ora îs.ou, 
spectacolul cu piesa „Dom
nișoara Julia" de A. Strind
berg, în regia lui Horațiu 
loan Apan; duminică, de la 
ora 12.30, recitalul de 
poezie „Poeții Văii Jiului" - 
Marian Boboc.

Carte

- Librăria Diverta „Marin 
Preda"- Deva (fostă „Gh. 
Lazăr"), oferă cititorilor: - 
romanul „Sărutul" (Numă
rul unu în topuri) de Da
nielle Steel, apărut la Ed. 
Lider. Al 53-lea roman 
semnat de Danielle Steel, 
„Sărutul" prezintă o po
veste emoționantă despre 
fragilitatea vieții și puterea 
vindecătoare a iubirii ce 
transformă doi oameni cu 
destinele în derivă.
- „Bunele maniere în 
Europa" (Ghid ai compor
tamentului civilizat), real
izat de Grazia Valci și 
apărut la Grupul Editorial 
Corint, ne ajută să ne 
comportăm civilizat în 
orice situație și în orice 
țară europeană.

VHao/DVD

Magazinul „Cip Audio 
Video Film" Deva Ulpia 
Shopping Center, et. 1, 
deschis inclusiv duminica 
până la amiază. Oferă 
celor interesați casete 
audio, video, DVD-uri care 
să le facă week-end-ul 
plăcut.

Cinema
Deva, Cinema „Patria". în 
perioada 14-19 octom
brie a.c. filmul „Prins la în
ghesuială". Reprezentațiile 
au loc de la orele 16.00, 
18.00 și 20.00, prețul unui
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bilet fiind de 45.000 lei 
vechi și 35.000 lei vechi 
tarif redus. Lunea toate 
spectacolele au tarif redus. 
Joia e închis.
„Prins la înghesuială" (Lay
er Cake), Anglia, 2004, 
thriller, regizat de 
Matthew Vaughn. Distri
buția: Daniel Craig (XXXX); 
Tom Hardy (Clarkie); Jamie 
Foreman (Duke).
Elegant și politicos, eroul 
nostru (Daniel Craig) arată 
ca un om de afaceri obiș
nuit. S-a îmbogățit din co
merțul cu cocaină și ecsta
sy, tratându-le ca pe o 
marfă oarecare, fără să pu
nă mâna pe ele sau să-și 
dezvăluie identitatea. A ve
nit momentul în care s-a 
decis să se retragă din a- 
faceri, căci vrea să se bucu
re de roadele muncii sale.
Hunedoara, Cinema „Fla
căra", de la orele 13.00, 
16.00, 19.00, sâmbăta și 
duminica.

- „Echipa sfarmă-tot" este 
o comedie regizată de Pe
ter Segal și prezentată de 
Paramount Pictures. în ro

lurile principale apar Adam 
Sandler, Chris Rock, Burt 
Reynolds. Ei aduc pe ecran 
povestea hazlie a unui fost 
mijlocaș care încearcă să se 
descurce în cea mai dificilă 
situație posibilă.

Deva. în Parcul „Cetății"

puteți petrece clipe de des
tindere în mijlocul naturii și, 
dacă vremea permite, re
prezintă un preambul al u- 
nei drumeții până la ruinele 
Cetății, monument istoric. 
Pentru a vizita Cetatea 
Devei se poate urca cu tele- 
cabina de la poalele mo
numentului istoric. Stația 
de plecare este lângă Sta
dionul „Cetate". Programul 
de funcționare este: zilnic, 
între orele 08.00-22.00. 
Prețul unui bilet pentru 
adulți este de 40.000 lei 
vechi, pentru pensionari - 
20.000 lei vechi și pentru 
copii de până la 14 ani - 
10 000 lei vechi.
Simeria. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 
științific din țară, este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere totală.

Sport

Hunedoara. Stadionul „M. 

Klein": sâmbătă, ora 
11.00, meciul de fotbal 
între echipele „Corvinul" 
Hunedoara și C.F.R. 
Timișoara, în cadrul etapei 
a IX-a a Diviziei B, seria a 
lll-a.
Deva. Casa de Cultură 
„Drăgan Muntean": sâm
bătă, între orele 16.00- 
17.00, demonstrație de

Cluburi
culturism.
„Night Club Latino" din 
Deva, Calea Zarandului, cu 
program între orele 22.00- 
05.00.
„Supreme Club", din Deva, 
b-dul N. Bălcescu, bl. 12A 
- parter, oferă zilnic, între 
orele 09.00-2.00, distracție 
cu ruleta electronică, aer 
condiționat și ventilație, 
cea mai savuroasă cafea și 
satisfacție deplină. Re
zervări: 0254/221220.
„Aristocrat* - club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42 și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004 
1723121382.
„John's Cafe" - cocktail
bar din Deva, deschis zil
nic, între orele 08.00- 
02.00, pe str. M.: Emines- 
cu, nr. 2, tel.

Puntiuui

0254/233511.
Stațiunea Râușor. în

Retezat, la 30 km de 
Hațeg, unde se află și sin
gura pârtie de schi din 
masiv, există o cabană cu 
două terase, două dormi
toare spațioase, living 
mare, bucătărie, baie. Dis
pune de încălzire și apă 
caldă. Tel. 0722-276838; 
0744-603329.
Sarmizegetusa. Pensiunea 
Zamolxe este situată la 
poalele Munților Retezat, 
fiind un loc foarte liniștit, 
.ideal pentru organizarea 
unor mese pentru mar
carea evenimentelor din 
viața personală. Cabana 
are 7 locuri de cazare. 
Dotări: baie proprie, bucă
tărie cu toate facilitățile, Tv 
Și Internet, teren de sport, 
apă caldă și rece în per
manență, încălzire cen
trală. Atracțiile turistice ale 
zonei suni: Cetatea Ulpia 
T.raiana Sarmizegetusa, 
Muzeul Cetatea Colț, Ce
tatea Devei, Castelul Huni- 
azilor. Castelul Kendeffy 
din Sântămărie Orlea, Bi
serica Densuș etc. Rezer
vații: Parcul Național 
Retezat, Barajul Retezat, 
Rezervația de zimbri, Par
cul dendroloaic Simeria.
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PESCOBT
• Accident. Conducătorul unui autocamion, 

i Sorin M., de 44 ani, din Arad, nu a păstrat 
3 o distanță corespunzătoare în mers față de

un autoturism, condus de Adrian A., de 37
5 ani din Deva, pe care l-a acroșat, în locali

tatea Cristur. In urma accidentului șoferul
’ autoturismului a fost ușor rănit. (M.T.)

T

ARO a murit.
Trăiască șpaga!

Tiberiu Stroia____________
tiberiu.stroia@infarmmedia.ra

Pe vremea când se potcoveau mahării PSD- 

I ului cu 99 de comisioane, de se crucea mi
liardarul Bill Gates, văzând cu câtă ușurință 
se poate face primul milion de dolari, țara 
noastră avea un Mușetesc. Care, la un 
moment dat, s-a trezit șef peste activele statu
lui. Iar unul dintre contractele de privatizare 
„moșite" de Ovidiu Mușetescu a fost cel al 
fabricii ARO. în urma acestui contract, un 
sud-american a cumpărat fabrica cu promisi
uni a vândut repede ce-a putut, apoi a 
dispărut, lăsând 1.200 de angajați cu ochii-n 
soare. Angajați, care astăzi, au ajuns să 
cerșească de la Guvern, adică de la noi con
tribuabilii, că nu se scobește Tăriceanu prin 
buzunare pentru prostime, bani pentru a avea 
ce mânca. Și mai mult decât atât, de-acolo 
din America de Sud, „investitorul strategic" 
cere să fie repus în drepturi.

In aceste condiții nu poți să nu te-ntrebi 

j dacă Ovidiu Mușetescu va plăti pentru că și- 
a bătut joc de viața a 1.200 de oameni și 
pentru că a vândut o fabrică în condiții 
păguboase pentru statul român. Din păcate 
însă, în România, mahării nu răspund pentru 
faptele lor. Tocmai de aceea, funcționează 
atât de bine numirile în funcții pe criterii 
politice. Incompetența nu se plătește. Are 

î grijă prostimea de asta. Doar de-aia are 22 
de milioane de buzunare.

Ml Unul din bărbații 
cercetați pentru furt 
din bancomate a spart 
cu capul un geam.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@infominiedia.ro

Deva - Unul din bărbații cercetați pentru furturi din bancomate a fost transportat la spital în timpul procesului, după ce a spart cu capul un geam. într-un proces anterior, în sala de judecată a ieșit un scandal de proporții, pe care l-au provocat rudele celor implicați în acest proces. Judecătorul a dispus atunci să

evacueze sala de judecată, iar ieri a avut loc o altă înfățișare la care rudele nu au avut acces în sală. în timpul procesului Florin Ionescu a vorbit cu ceilalți arestați în acel dosar, moment în care judecătorul i-a atras atenția să încheie discuțiile și să păstreze liniștea. Supărat că i s-a cerut acest lucru i-a scuipat și i-a înjurat pe lucrătorii Detașamentului Politiei de Intervenție Rapidă.
Dat afarăîn acel moment deținutul a fost dat afară din sala de judecată și trebuia dus în arest. Bărbatul s-a smucit din mâi

nile polițiștilor și a spart cu capul un geam.Pentru că era extrem de recalcitrant a trebuit să fie imobilizat de oamenii legii ca să poată fi transportat la spital unde i-au fost îngrijite rănile.Rudele care l-au văzut plin de sânge au declarat că bărbatul a fost bătut de oamenii legii. Magistrate au prelungit mandatele de arestare preventivă pentru cei patru, cu încă 29 de zile. Cei patru bărbați, din Craiova, au fost prinși și reținuți de polițiști după ce au furat din bancomate cu cârduri contrafăcute, numite „pisiCute".
PABEBEA TA CONTEAlA: Ce credeți despre drumurile și străzile din Deva?

Arată jalnic.Arterele principale sunt singurele pe care se poate circula normal. în schimb, străzile și drumurile lăturalnice arată jalnic. Nu poți să mergi cu mașina mai mult de 500 de m fără a da cu roata într-o groapă!
lOAN BOLDOR, 

Deva

Sunt acceptabile pentru noi, pietonii. Străzile din cartierele de periferie sunt însă pline de gropi și mașinile circulă foarte greu. Mai grav este faptul că autoritățile nu au intenția să repare aceste străzi.
Ștefan AlmAșan, 
Deva

Eu nu mă plimb decât prin zona centrală a orașului care arată destul de bine. Poate și pentru că mașinile de mare tonaj nu circulă pe aceste artere și lucrările de întreținere sunt efectuate cu destulă regularitate.
Floriana AlmAșan, 
Deva

București (MF) - Liceenii de la cursurile de zi, proveniti din familii sărace, vor primi lunar 180 lei (1,8 milioane Iei vechi), în anul școlar 2005-2006, inclusiv în perioada de practică sau examene.Vor beneficia elevii întreținuți de familii cu un venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, de maxim 150 de lei (1,5 milioane de lei vechi), precum și cei care beneficiază de o măsură de protecție.

Deplorabil. Centrul orașului, într- adevăr, arată destul de bine și este și bine întreținut, dar străzile dintre blocuri pot fi adevărate capcane pentru șoferii care nu cunosc zona. Foarte des se. invocă lipsa banilor, dar cred că nu există nici voință. 
Mihai, 
Deva

. ................. ■

Nu circul prin Deva decât prin centru și sunt destul de mulțumit de modul cum arată. în județ însă lasă de dorit străzile din Orăștie. De două luni de zile se tot lucrează la intersecția din centru fără a se vedea un rezultat concret.
Doru Moldovan, 
Deva

Mai aproape!

Fii pe fază!
Arad: 20 octombrie

Calea Zimandului '13C
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Fotbal
■ La inițiativa AS Vii
torul, 400 de copii vor 
sancționa cu „cartonaș

il antirasism

• Așa cum a fost. Una dintre bazele spor
tive aflată în administrarea DSJ este și Sala 
Sporturilor din Deva. Potrivit lui Marius Simi

ans, directorul interimar al instituției, aici se
<• ’intenționează amenajarea unei săli de judo, 

a unui spațiu pentru tenis de masă, o sală 
de forță și o cantină. (V.N.)

• Pleacă rezervele? Unii dintre jucătorii 
Jiului care au statutul de rezerve, printre 
care și Dumitru Hotoboc, și-au manifestat 
dorința ca din iarnă să părăsească gruparea 
din Luncă. (V.N.)

• Pauză de un an. Naționala României va 
juca următorul meci oficial în septembrie 
2006, în preliminariile CE 2008. Primele 
etape din preliminariile competiției găzduite 
de Austria și Elveția, vor avea loc pe 2-3 și 
5-6 septembrie 2006. Tragerea la sorți a 
grupelor preliminare ale CE e programată pe 
27.01.2006. (C.M.)

roșu discriminările.

ClPRIAN MARINUȚ

Ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Asociația Sportivă „Viitorul” din Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva a dat, ieri, startul întâlnirilor fotbalistice în cadrul cărora 100 de copii din grădinițele din Deva și Brad și peste 300 de elevi din școlile generale și liceele devene vor spune nu rasismului. Festivitatea de deschidere a „Săptămânii de acțiune împotriva rasismului prin fotbal”, desfășurată în
Fotbalul poate elimina discriminările rasialeprezența reprezentanților ISJ Hunedoara și ai DSJ Hunedoara, a debutat cu citirea

Arbitrii și observatorii etapei a Vl-a, 16 octombrie 
Constructorul Hunedoara - Universitatea Petroșani: Florin 
Anca (Deva)- centru, C-tin lordache (Simeria) și Cristian 
Măluțan (Deva) - asistenți. Observator - Marian Dima. 
Gloria Geoagiu - Ponorul Vața: Daniel Marinescu - cen
tru, Gristinel Pascal și Robert Roșea (toți din Hunedoara) 
- asistenți. Observator - I Blriș,___________________________
Retezatul Hațeg - CFR Marmosim Simeria: Daniel Thirt - 
centru. Alexandru Belgun (ambii din Călan)și loan Hrițcu 
(Orăștie) - asistenți. Observator - Dorel Târsa.
Victoria Călan - Minerul Aninoasa: Vlad Biriș (Deva) - 
centru, Ion Mîndru (Simeria) și Robert Pop (Deva), asis
tenți. Observator - Doru Toma.__________________________
Aurul Brad - Dacia Orăștie: Cristian Lazăr - centru, Ma
rius Konicika și llip Dumitru (toși din Petroșani), asistenți. 
Observator - Lazăr Kelemen._____________________________
CS Deva Certe] - Metalul Crișcior: Claudiu Kremer - cen
tru, Adrian Popa și Claudiu Ungureanu (toți din Lupeni) - 
asistenți1. •* - -

Majoratele și-au susținut cu entuziasm favoriții

„Declarației de sinceritate”, prin care participanții au jurat, în limbile română, maghiară și germană, să renunțe la discriminări.
Prietenie prin sportAu urmat inedite meciuri de fotbal între echipele grădinițelor invitate în care micii fotbaliști, susținuți de entuziaste majorete, au arătat cartonașul roșu rasismului. Dincolo de entuziasmul specific vârstei, am remarcat fair-play și prietenie în condițiile în care în teren au fost români de toate naționalitățile (maghiari, germani, etc) și ... patru jucători de origine asiatică. Manifestările organizate la ini-

• (Foto: Traian Mânu)țiativa profesorului Dan Mihail Heredea și a colegilor săi din cadrul catedrei de educație fizică a Liceului Peda gogic vor continua între 17-21 octombrie cu o serie de acțiuni menite să combată discriminările de orice fel. în prim- plan vor fi întâlnirile fotbalistice dintre echipele de la Liceul Sabin Dăgoi, Grupul Școlar Teglas Gabor, Mănăstirea Sf. Francisc și Colegiului Național Decebal (clasele de germană). Va avea loc și o expoziție de desene antirasism, vizionarea unei casete primită de la Liga Internațională Antirasism de la Paris și probabil un meci între părinți și elevi.
Gimnastica la apus de soare

A rupt înțelegerea
Petroșani (V.N.) - Iulian Tameș a rupt înțelegerea cu rușii de la Alania, însă n-a fost căutat de “câini”. El nu știe dacă va mai îmbrăca vreodată tricoul lui Dinamo, chiar dacă ar trebui ca începând cu 1 noiembrie să redevină jucătorul roș-albilor. împrumutat în februarie la gruparea rusă de prima liga Alania Vladikavkaz, Iulian Tameș nu a reușit să se acomodeze cu viața de acolo. Din cauză că nici nu reușea să prindă în mod constant primul “11”, iar oficialii nu i-au plătit la timp drepturile financiare, Tameș s-a hotărât sa revină în țară.

Se antrenează singurCei ce ar fi dorit să-și asigure serviciile lui ar fi fost nevoiți să plătească celor de la Alania 80.000 de dolari. Cu toate că Jiul s-a arătat interesat, până la urmă totul a căzut, iar jucătorul a rămas să se antreneze de unul singur. „Trebuie să mă lămuresc dacă mai sunt dorit și dacă voi continua la Dinamo după 1 noiembrie sau va trebui să- mi caut echipă” - a declarat Tameș. Nu este exclus ca trecerea acestuia la Jiul să se producă până la urmă.

■ Campionatul Națio
nal e departe de strălu
cirea de altă dată, din 
cauza absențelor.

ClPRIAN MARINUț 

ciprian.marinut@in1orrnmedia.ro

Deva - Perioada de criză pe care o traversează gimnastica, cel mai performant sport al României, pare să atingă cota maximă cu ocazia ediției din acest an a Campionatelor Naționale, programate azi și mâine, la Bacău. Competiția se anunță a fi una dintre cele mai modeste din istoria gimnasticii românești, pentru că lucrurile nu au revenit la cursul performant cu care eram obișnuiți în urma scandalului izbucnit odată cu desființarea lotului olimpic.

La competiția de la Bacău prim-planul pare să revină componentelor lotului de perspectivă de junioare de la Deva, întrucât doar Cătălina Ponor dintre cele șase campioane olimpice din 2004 de la Atena va participa la concurs. Mai mult, se pare că pentru prima dată după peste 20 de ani foștii antrenori ai lotului olimpic, Octavian Belu și Mariana Bitang, nu vor fi prezenți la această întrecere.
Cetate va lua medaliePentru a întregii imaginea ternă a CN din acest an trebuie să precizăm că în concursul pe echipe de la feminin s-au înscris doar trei cluburi. Unul dintre ele este CSS Cetate Deva, astfel că devencele au cel puțin o medalie asigurată. “CSS Ce tate Deva va fi reprezentat de

nouă sportive, patru fiind componente ale lotului de perspectivă de la Deva și cinci ale celui de junioare de la Onești. Obiectivul clubului ar fi ca sportivele noastre să demonstreze că sunt bine pregătite și să fie selecționate în lotul pentru JO Beijing 2008”, preciza Gheorghe Orban, antrenor la CSS Cetate Deva.
Vineri, orele 11.00-14.00: con
cursul masculin pe echipe și la 
individual compus;
Vineri, orele 17.00-18.30: con
cursul feminin pe echipe și la 
individual compus: <<__
Sâmbătă, orele 11.00-14.00: 
finalele pe aparate, masculin și 
feminin

1 t. i

Avertizare
Petroșani (V.N.) - Alin Simota, finanțatorul e- chipei de fotbal Jiul Petroșani a declarat că, în urma avertizărilor primite de la LPF, la următorul meci al formației sale pe teren propriu nu va mai permite accesul auto în stadion.„Am avut mari probleme din cauza faptului că spectatorii prezenți la meci au blocat principalele căi de acces în stadion, iar misiunea forțelor de ordine a fost îngreunată. Din această cauză am fost avertizați și de LPF”, a declarat patronul. Acesta a mai afirmat că tot de la următorul joc al Jiului, pentru copiii sub 14 ani intrarea Va fi gratuită.

Arbitrii ți observatorii etapei a IV-a, 16 octombrie: 
Seria Valea Mutatului_______________

Arbitrii ți observatorii etapei a IV-a, 16 octombrie 
Seria Valea Streiului
Unirea Berthelot - Streiul Baru Mare: Daniel Dudaș centru. Adrian Nil.: și 
ionel Cîrstea (toți din Petroșani), asistenți. Observator - Zcltan Gherghely. 
AS Boșorod - MinerUTTeliuc: Florin Anca (Deva) - centru. Constantin iorda- 
che;(Simeria);și Cristian Măluțari'(Deva), asistenți. Observator - T. Melha. 

Cerna Toplița - Știința lancu de Hd: Ion Mîndru - centru, Adrian Costea 
(ambii din Simeria) și Dan Colesniuc (Hunedoara), as. Obs. - T Nistor. ; < 
Gloria Bretea ă - Cerna Lunca Cernii: Daniel Thirt - centru, Alexandru Bel
gun (ambii diri Călan) și loan Hrițcu (Orăștie) asistenți. Obs - %s Ambruș 
Sîntamarle Orlea - Viitorul Pădișa: Nicolae Albulescu - centru, Adrian Tomesc 
și Stelian Chiriță (toți din Brad), asistenți.. Obs. - C- Orbonaș.

Agrocompany Băcia - Guler Deva: Adrian Lina - centru, Adrian Perța și Aure- 
lian Panaite (toți din tupeni), asistenți. Observator - Sever Bogdan.

Victoria Brad - Moții Buceș: Constantin Dănilă - centru, Florentin Văcaru și 
Florin Velea (toți din Hunedoara), asistenți. Observator - Adrian Radu.___

Casino Ilia - Zarandul Crișcior: Daniel Roman - centru, Marius Necșulescu 
și Florin Cibian (toți din Deva), asistenți. Observator - Stan Hanzi

Olimpia Ribița - Victoria Dobra: Sorin Ciotlăuș - centru, Petru Voica și Bog- 
dan Ardelean (toți din Deva), asistenți. Observator - Popa Sorin. _______

Streiul Simeria Veche - stă.

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

pentru abonament lunar CUM TE ABONEZI?

(2.688 lei vechi)
<y

<y

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

y

y

Decupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).
GRATUIT, în fiecare vineri primești 

j cel mai complet supliment 
i de televiziune.a® Abonamente

Reducerea 
până sâ

valabilă la abonamentul de luni 
iprețul zilnic al ziarului.

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 Iei vechi)

Prenumele
i

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

Numele

LocalitateaTelefon (opțional)

mailto:Ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@in1orrnmedia.ro
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• Președinte nou. Patronul clubului FC 
Steaua, Gigi Becali, a anunțat că Marius 
Lăcătuș a acceptat funcția de președinte al 
clubului, precizând că semnarea contractului 
nu va fi o problemă. „Marius Lăcătuș e cea 
mai bună soluție, pentru că este un simbol 
al Stelei și acum ocupă cea mai mare funcție 
în club", a spus patronul stelist. (MF)

• Ședințe de,yoga. Selecționerul echipei na
ționale de fotbal a Germaniei, Jurgen Klins
mann, le-a organizat jucătorilor săi ședințe de 
yoga, pentru a se putea concentra, după ce 
au pierdut meciul amical cu Turcia. Ședințele 
de yoga reprezintă ultima dintre numeroasele 
inovații ale lui Jurgen Klinsmann în pregătirea 
reprezentativei germane. (MF)

Suporterii din Serbia -Muntenegru au sărbătorit până târziu în ’ noapte victoria eu 1-0 asupra Bosniei ■- Herțegovina și calificarea la Cupa Mondială din Germania' de anul viitor.
(Foto EPA)

E- 51
Th.'

Button vrea prima victorie

I 
I

Echipele calificate la €M 2006
Grupa 1

Clasament final:
; -1. Olanda 12 10 2 0 27-3 32 pct

2. Cehia 12 9 0 3 35-12 27
3. România 12 8 1 3 20-10 25
4. Finlanda 12 5 1 6 21- 19 16
5. Macedonia 12 2 3 7 11-24 9
6. Armenia 12 2 1 9 9- 25 7
7. Andorra 12 1 2 9 4- 34 ■ 5

Grupa ‘ '
1, Ucraina 12 7 4 1 18- 7 25 pct
2. Turcia 12 6 5 1 23- 9 23

Grupa 3
1. Portugalia 12 9 3 0 35- 5 30 pct
2. Slovacia 12 6 5 1 24- 8 23

Gf'jpa ;
1. Franța 10 5 5 0 14- 2 20 PCt
2. Elveția 10 4 6 0 18- 7 18

Grupa
1. Italia 10 7 2 1 17- 8 23 pct
2. Norvegia 10 5 3 2 12- 7 18

Grupa 6
1. Anqlia 10 S 1 1 17- 5 25 pct
2. Polonia 10 8 0 2 27-9 24

Grupa 1
1. Serbia 10 6 4 0 16- 1 22 pct
2. Spania 10 5 5 0 19 -3 20

8
1. Croația 10 7 3 0 21- 5 24 pct
2. Suedia 10 8 0 2 30- 4 24

■ Britanicul va deveni 
cel mai tânăr pilot de 
Formula 1 cu 100 de 
curse la activ.

Beijing (MF) - Pilotul britanic Jenson Button (Bar- Honda) va stabili un nou record în Formula 1 cu prilejul

Reacție violentă
Londra (MF) - Președintele Asociației engleze a jucătorilor profesioniști, Gordon Taylor, a reacționat vehement, miercuri, la declarațiile președintelui Federației Internaționale de Fotbal care a catalogat drept „pornografice” averile anumitor jucători și proprietari de cluburi. „Eu găsesc bizar faptul că președintele FIFA, o organizație care și-a clădit imensa avere pe spatele fotbaliștilor, să se ia tocmai de acești jucători”, a declarat Taylor.

Button în Marele Premiu al Braziliei

Românii au ce să regrete!

26 de echipe calificate la 
turneul final

Geneva (MF) - în urma meciurilor disputate miercuri, 26 de echipe naționale și- au asigurat prezența la Cupa Mondială de fotbal ediția 2006, cea de-a 27-a, Germania fiind calificată din oficiu, în calitate de țară- gazdă a competiției.Iată formațiile calificate până în prezent:Europa: Germania (țara organizatoare), Ucraina, Olanda, Polonia, Anglia, Croația, Italia, Portugalia, Suedia, Serbia-Muntene- gru, Franța. Vor disputa meciurile de baraj (tur-retur pe 12 și 16 noiembrie) următoarele echipe: Turcia, Cehia, Spania, Norvegia, Slovacia și Elveția. Tragerea la sorți va avea loc astăzi la Ziîrich.
America De Sud: Argentina, Brazilia, Ecuador, Paraguay. Clasată pe locul 5 în grupa unică sud-americană, selecționata Uruguayului va disputa barajul cu reprezentanta zonei Oceania, selecționata Australiei.
Asia: Japonia, Iran, Coreea de Sud, Arabia Saudită. Câștigătoarea playoff-ului zonei asiatice, selecționata Bahreinului, va disputa barajul cu reprezentanta Concacaf.
Concacaf (America de Nord, Centrală și 

Caraibe): SUA, Mexic, Costa Rica. Ocupanta locului 4, Trinidad-Tobago, va disputa barajul cu Bahreinul.
Africa: Angola, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo, Tunisia.

■ Tricolorii ar fi devan
sat mai multe națio
nale, precum Norvegia, 
Elveția și Slovacia.

București (MF) <■ Selecționata României, locul 32 în clasamentul FIFA, ar fi fost cap de serie la barajul de calificare la Cupa Mondială, dacă s-ar fi clasat pe poziția a doua în grupa întâi preliminară. România ar fi devansat echipele naționale ale Norvegiei - locul 37, Elveției - locul 38 și Slovaciei - locul 45.
Sărbătoare în Bosnia

Banja Luka (MF) - Mii de sârbi bosniaci au coborât în stradă, miercuri seara, pentru a sărbători calificarea la Cupa Mondială de fotbal din 2006 a echipei Serbiei-Munte- negru, pe care o consideră patria lor.într-un zgomot asurzitor de claxoane și petarde, o lungă coloană de mașini a parcurs centrul orașului Banja-Luka, din Republica Srpska (entitate sârbă din Bosnia), la câteva minute după anunțul victoriei echipei Serbiei- Muntenegru în fața Bosniei (1-0).

Marelui Premiu al Chinei de la Shanghai, devenind cel mai tânăr pilot cu 100 de curse la activ.Britanicul de 25 de ani știe, de asemenea, că nici un pilot n-a câștigat titlul mondial fără să câștige măcar o cursă înainte de a lua 100 de starturi.

Macedonia a reprezentat echipa paradox a grupei întâi. Este singura selecționată care nu a reușit să învingă Andorra, dar, în același timp, este singura echipă națională care a terminat neînvinsă întâlnirile directe cu Olanda. Disputa de miercuri, de la Amsterdam, încheiată la egalitate, scor 0-0, nu a avut însă implicații directe în clasament, Olanda având asigurat primul loc și calificarea la Cupă Mondială după victoria de la Praga, contra Cehiei, scor 2- 0.
„Serbia, Serbia”, strigau suporterii ieșiți pe ferestrele mașinilor, arborând drapele ale Serbiei și Republicii Srpska, entitate care împreună cu Federația croato-musul- mană compune Bosnia după războiul interetnic din 1992- 1995.Totodată, opt persoane au fost rănite la Belgrad după victoria naționalei Serbiei în fața Bosniei-Herțegovina. .Conform unor martori oculari, înainte de încheierea meciului au avut loc incidente între suporterii celor două echipe.

Dintre campionii mondiali, finlandezul Mika Hakkinen a trebuit să aștepte cel mai mult până a simți gustul victoriei - 96 de curse - înainte de triumful de la Jerez în MP al Europei din 1997. Finlandezul a câștigat apoi 2 coroane mondiale cu McLaren în 1998 și 1999.

Rusia se alătură României pe lista echipelor care au ratat calificarea la Cupa Mondială.în jocul de la Bratislava, în compania Slovaciei, selecționata rusă avea nevoie de victorie, însă echipa care a ratat cele mai mari ocazii a fost cea gazdă.Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar Slovacia obține, în premieră, accederea la barajul de calificare la Cupa Mondială din 2006, datorită golaverajului superior.1
ChilianulRodrigo Perez într-un duel aerian cu ecuadorianul Cristian Lara în partida teminată cu fi scorul de 0 - 0 contând pentru Cupa Mondială 2006. (Foto EPA)

»
î
i
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i

Oricum, Hakkinen avea 29 de ani când urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, astfel că Button este încr ' zător că timpul va curge în U voarea lui. „Unii piloți sunt norocoși când ajung în Formula'!, ajung la o echipă de top și câștigă curse, dar alții nu au această șansă”, a spusButton.în 2004, britanicul s-a clasat locul secund, dar a
la Williams, devenind cel mai tânăr pilot care a câștigat puncte din istorii Formulei 1, înainte de a trece la Benetton și apoi la Renault, Button este eclipsat de alți rivali mai tineri. Spaniolul Alonso, cel mai tânăr campion mondial la 24 ani, a câștigat prima cursă la 22 U ani și 27 zile, iar finlandezul Kimi Raikkonen avea 23 de ani la primul său triumf în Malayezia în 2003.

Capi de serie
Geneva (MF) - Echipele Cehiei - locul 4, Spaniei - locul 8 și Turciei - locul 12 în clasamentul FIFA din septembrie vor fi capi de serie la tragerea la sorți a barajelor de calificare la CM, care are loc azi la Zurich. Adversarele celor trei selecționate vor fi alese dintre celelalte trei echipe naționale calificate pentru baraj: Norgevia - locul 37, Elveția - locul 38 și Slovacia - locul 45.
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)

• urgent, in Bârcea Mare, gaz metan la bloc, 48 
mp, preț negociabil. Tel. 0254/231750.

^——7
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• decomandate, etaj 1, fără îmbunătățiri, 
comuna Pui. Relații la tel. 0254/779068, 
0745/837981.
• Deva, lângă Școala Nr. 5, amenajat, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 78.000 ron. Tel. 
224296,0788/361782,0720/747359.
• Deva, zona Hoțel Deva, etaj 1, contorizări, 
lavabil, ocupabil imediat, preț 105.000 ron. Tel. 
224296,0788/361782,0720/747359.
• foarte ugent Deva, Al. Moților, bloc cărămidă 
bucătărie modificată baie amenajată instalații 
sanitare noi, contorizări, 34 mp, liber, preț 610 
milioane lei, negociabil. Tel. 227698,0742/564654.
• urgent, 40 mp, semidecomandate, etaj 4, 
Dacia, contorizări, gresie, faianță balcon închis, 
preț 720 milioane lei. Tel. 229034,0724/355166.

• ugent, decomandate, 56 mp, parchet, gresie, 
faianță baie cu geam, zona I. Maniu, preț 980 
milioane lei. Tel. 0742/290024.
• urgent, decomandate, 60 mp, balcon, etaj 
intermediar, contorizări, bloc de cărămidă Deva, 
zona Carpați, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661, seara
• urgent, decomandate, 60 mp, etaj 3 din 4, 
Deva Dorobanți, preț 28.500 euro. Tel. 
0721/815781.
• urgent, decomandate, Gojdu, parter, 40 mp, 
contorizări, parchet, interfon, ideal privatizare, 
preț 700 milioane lei. Tel. 229034,0724/355166.
• urgent, Deva, I. Maniu, etaj intermediar, 60 mp, 
centrală termică preț 880 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0721/815781.
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
dzona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 mii., neg. TelL 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).

•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 euro. 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)

Aici 
câștigi 
grei 
oră!

•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I- Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• zona Lido, dec., et. 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Lie. Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2 2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat, contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dec, suxafață mare, centrală termică proprie, 
parchet, balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (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)
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• dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg., 
tel. 223400, 0740/914688, 0720/387896. (Casa 
Betania)
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De la 1 octombrie, va apărea GHIDUL REDUCERILOR din municipiul Deval - 
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• dec, suprațațâ mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă, zona Pietroasa, preț 
100.000 ron„ neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/91468» (Casa Betania)
• M. 1, circuit, parchet, balcon, contorizări, bine 
întreținut, Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/9146» (Casa Betania)

• st Intern ', decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță, parchet, recent 
renovat, Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut, centrală termică proprie, 
balcon, parchet, bloc de cărămidă. Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688, (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat, proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet, Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• parter, bine întreținut, parchet, gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228. (Casa Betania)
• stl, 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)
•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 Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)

• decomandate, cărămidă, gresie, faianță, par
chet, lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)

•Ocaziei Zona Ai. Straiul ui, 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)
•zonabduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat, ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• urgent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et. 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• dec, zona Corvin, Hunedoara, 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, zonă bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent contorizări, zonă bună balcon, preț 
880 mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• ultracentral, dec, et. intermediar, 55 mp, 
parchet balcon mare, contorizări, interfon, preț 
1,2 mid, neg., tel. 0726/710903. (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)

• zona Banca Transilvania sdec, 32 mp, 2 
holuri, ușă metalică gresie, faianță moderne, 
parchet lamelar, bloc decent, et3, preț 630 mii, 
tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• 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. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)

• zona Zamfirescu. sdec, parchet, gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest) 
•dec, zonă 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)
• vând ugont 2 cam, zona Eminescu, etaj 1, 
balcon, contorizări, parchet, gresie, faianță Preț 
600 mii, neg. Tel. 211075; 0726-130557; 0745- 
666447. (Mondial Casa)
• vând 2 cam, 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)
• vând ap 2 cam, b-dul Decebal, etaj Interme
diar, vedere deosebită parchet contorizări, bine 
întreținut. Preț 980 mii. Tel, 211075,0747779751, 
0726130557. (Mondial Casa)
• zona Horea, dec., et. 3 din 4, balcon închis, 
contorizări apă 56 mp, bloc BCA și cărămidă 
preț 13 mid, tel. 0745/159608 (Mimason)
• zona b-dul Decebal, dec, et. 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță model nou, termopane, ct 
55 mp, 135 mid, tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona izul vechi, et 3, sdec, fără 
îmbunătățiri, contorizări, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, apometre, liber, 47 mp, 980 mii, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona B-dul Bălcescu, et. 1, sdec., parchet, 
gresie, faianță contorizări apă gaz, liber, 50 mp, 
845 mii, tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona Hacului, dec, et 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1,050 mid, tel. 0745/253413. (Mimason)
• zona Go|du, sdec, et 4, acoperit cu tablă 
gresie, faianță contorizări, balcon închis, beci, 
baie cu geam, parchet stejar, liber, 860 mii, tel. 
206003,230324. (Mimason)
•zona Morița, parter cu balcon închis, beci, baie 
cu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mii, tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• AL Moților, et 1, bloc cărămidă bucătărie 
modificată baie amenajată contorizări, liber, 
620 mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Zamfireseu, dec, parchet contorizări, balcon, 
et 4,845 mii, tel. 0745/253413. (Mimason)
• gresie * faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet bucătărie modificată totul 
contorizat zona Mi nerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• dec, et 1,2 balcoane, baie cu geam, parchet
gresie, faianță zona Lido, preț 107.000 Ron, 
ocupabil imediat, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting) ---------
• urgent zona Gojdu, et. intermediar, balcon, 
contorizări, preț 82.000 Ron, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)

• dec, et 1, Aleea Pescărușilor, contorizări, 
balcon închis, bucătărie mare, preț 108000 Ron, 
tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• zone Decebal etaj intermediar, decomandate, 
60 mp, 2 balcoane, termopan, parchet nou, 
gresie, faianță modificări, apometre, gaz 
contorizat, repartitoare, preț 140.000 RON, tel. 
0723-251498 232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, circuit balcon închis, vedere 
în 2 părți, apometre, gaz contorizat, parchet, 
gresie, faianță preț 96000 RON, tel. 0745-302200, 
232808 (FiestaNora)

• zona Were 15, decomandate, balcon, centrală 
termică parchet gresie, faianță rigips, spoturi, 
totul nou și renovat preț 45.000 RON, tel. 0723- 
251498,232808 (FiestaNora)
• zona Gojdu, decomandate, balcon, parchet, 
gresie, faianță apometre, gaz contorizat repar
titoare, preț80.000 RON, tel. 0745-302200,232808 
(FiestaNora)
• zona Creangă decomandate, vedere în 2 părți, 
balcon închis, boxă contorizări, parchet, preț 
95.000 RON, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona KogâHcoanu, parter, bun pentru birouri, 
balcon mare, parchet, apometre, gaz 2 focuri, 
preț 89.000 RON, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta

• zona Gojdu, 50 mp, etaj Intermediar, parchet 
contorizări, luminos, se dă și mobilat pentru cei 
interesați, ocupabil repede, preț 89.000 RON, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Mnendul bloc de cărămidă decoman
date, 40 mp, balcon închis, centrală termică aer 
condiționat parchet vedere în față preț 95.000 
RON, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)
• Deva, Sir. 22 Decembrie, et. 6, decomandate. 
Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, hol central, centrală termică 
amenajat bun pentru privatizare. Preț: 
1.230.000.000 lei vechi, sau 123.000 Ron, nego
ciabil. Tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)

■ urgent In Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)
•zonă bună 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)

• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 
focuri, vedere în 2 părți, 98 mp, etaj 1, zonă 
centrală preț 1300 mid. lei, negociabil. Tel. 
228615.
• Deva, Bălcescu, bloc decent, 4 etaje, etaj inter
mediar, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0721/815781.
• Deva, I. Maniu, etaj intermediar, vedere bila
terală ocupabil imediat, preț 38.000 euro. Tel. 
0721/815781.

•zonaL Maniu,în L-uri, et. intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Dorobanți et 2, centrală termică, fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată, preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)

• zona Progresul et. 2, cărămidă, decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 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, t- 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 Q. 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)
• zonă centrală, I. Creangă, amenajat, centrală 
termică, ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358. 
(Rocan3000)
• zonă centrală, amenajat cu centrală termică, 
dec., parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness)

• urgent, zonă liniștită, et. 2, balcon închis, 
centrală termică, instalații sanitare noi, preț 810 
mii., tel. 0726/710903. (Prima-ln vest)
• 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 38000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dunărea, sdec., et intermediar, 
termopan, gresie și faianță moderne, parchet 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și gaz contorizate, preț 1,05 mid., neg., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă, preț neg., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dac, 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: 38.000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopah, 
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: 38.000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781..(Prima-lnvest)
• urgent, dec, vedere bulevard. 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat, preț 
38000 euro, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• vând 3 cam, zona Dacia, etaj intermediar, 
centrală, gresie, faianță, lamelar, bine întreținut, 
preț 720 mii, neg. Tel. 211075,0745-666447,0726- 
130557. (Mondial Casa)

• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă, 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp. Preț 1300.000.000 ROL Tel. 0746- 
225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA
Societate cu principal obiect de acbvltate reorganizarea șl lichidarea Judiciară scoate la vânzare prin licitație publică cu 

strigare utilaje de prelucrare a lemnului acarțlnind 

S.C. BARELLY PRODIMPEX S.R.L. HUNEDOARA

- -aodetotoTnlulimant-
Mașină de rindeluit cu 4 capete, mașină de îndreptat, mașini de rindeluit la grosime, freză cu lanț, mașină de 

chertat șl dimensionat, uscător de lemn marca Baschild (2x60 mc), ferăstrău circular cu masă mobilă, mașină de 
ascuțt pentru cuțite plane etc.

Valoarea de pornire a licitației: 2.802.700.000 lei +T.VJL
Remorcă - 5.000.000 lei+T.V.A., Ford Tranzit - 7.000.000 lei +TVA, Fort Fiesta - 5.000.000 (ei+TVA, copiator 

Minolta -10.000.000 lei + T.V.A., mobilier -15.000.000 lei ♦ TVA
Bunurile sunt situate in localitatea Dumbrăveni, str. Cuza Vodă, nr. 45, jud. Sibiu. Licitația va avea loc In data de 31 

octombrie 2005, Ota 13:00, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4. cam. 18, et 1, jud. 
Hunedoara. în caz de neadjudecare, licitația se ve relua in datele de 02,04,07 și 09 notamMe 2005, la on 12.

Informații privind caietul de sarcini și taxa de participare la licitație se obțin la sediul lichidatorului sau la tel: 
0254/231.279,0745/327.932 ,--------------- —2------------

• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică, 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat. Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• zona Carpați bloc de cărămidă, decoman
date, 90 mp, boxă, balcon mare, parchet, 
contorizări, preț 150.000 RON, tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)

• zona Creangă, decomandate, tip standard, 
balcon, parchet bine întreținut, gresie, faianță, 
ocupabil imediat, preț 148.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu Nou, etaj intermediar, deco
mandate. tip standard, boxă, 2 băi, balcoane 
închise, centrală termică, parchet bine 
întreținut, preț 159.000 RON, tel. 0723-251498, 
232809. (Fiesta Nora)

• zona Dec d, etaj intermediar, decomandate, 
apartament tip standard, vedere pe o singură 
parte, centrală termică, parchet bine întreținut, 
gresie, faianță, preț 150.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona T. Maiorescu, et. 2, sdec., parchet, 
apometre, fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat, 875 mii., tel. 0745/253413. (Mimason)

• Liliacului, parter înalt, cu balcon construit 
închis, ct, garaj, 1,7 mid., neg., tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Carpați parter, dec., balcon, contorizări, 
stare bună, 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
230324. (Mimason)
• urgent zona Zamfirescu, amenajări modeme: 
geam termopan, CT, et 2, preț 39.900 euro, tel. 
0740/013.971. (Garant Consulting)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Deva, zonă centrală, dec., amenajat, CT, ofer
150.000 Ron, tel. 224296; 0788/361782. (Garant
Consulting)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, cu garaj, boxă, dependințe comune 
(spălătorie, uscătorie), situat în bloc cu o I 
singură scară, etaj 2, lângă piața centrală. 
Tel. 0723/520342 Sau 0254/213303, seara.

Vă așteptăm la 

depozitul nostru:

TIMISOARA
Str. Ion lonescu de ia Brad nr. 29 
lei.: 0256-400774
Fax: 0256-400777
instaltm@nrielinda.ro

Microcentrale murale Demrad

Demrad Standard

Cumpără o microcentrală 
murală Demrad și primești în

CADOU
un radiator Ekorad 

(dimensiune 22x600x800)

S.C. KOPY DACT SERV SRL
- Confecționăm ștampile de orice tip

- Executăm copii xerox color și alb-negru 

până la FORMAT A O+

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

Cea mai bună ofertă...? TOP TECH SRL
Adresa: Deva- Piața Victoriei nr,1
TeVFax: 0254-2344371 0254-234438
Wed: www.tQptech.ro Email: sales@toptech.ro

jfrAita.-CHgabyie. FSB 533
hitel Ccierca. 2400 MH?

Memorie; Prmceto» DDR 256 MB
PM WtfcwanbMtrd, (M MB shared

3.5\ 1,44 MB
HDD: Wetfem Digital BB 4fl GB, ?200fprri 
L'nrt. "fried: LG CD-RW 52x-'32x/52x 
Monitor: Helinen 17" llw. 1280x1024 max.
TwtafarS. mouse, pud
Preț cu TVA: 1093.000 le» (1.2R9.3O ici noi):

de buză: Gigabyte. FSH
Amvr; Intel Ptrtiiiunt-4. 2WX» MHz 
Memorie: JWacetan DD» 256 MB PT.130O 
Hueă vwfcw Gigabyte Al 1 Kadetm 9550 
fflfr Sony 3 5 ‘. 1.44 MB
WP/fc Utalm Digital BB KO GB> 72OO»JM» 
l nit. optică: LG CD-RW4)VD 52* 32x/5W16x 
Mtmîior; Sdittct 1?" îl ai. 1280x1024 mas.
Tastatură, uttntse, pud
Prcl c« TVA: 20 994000 lei (1099.40 tei unit

« operare: MlCKWoft Wmdom ÂP Hotne Edition 
eu TVA: 2.9K2.000 Ici (298.20 Mwi)

• puteri termice de 20, 24, 30 kW
• versiune basic și digital
• aprindere electronică și modulare automată a arzătorului
• cu tiraj natural sau forțat
• compact, dimensiuni reduse
• posibilitatea de conectare la calculator
• compatibil cu sisteme de automatizare
• posibilitate de conectare la termostat de cameră, 

sondă exterioară și unitate de control la distanță
• versiunea basic cu afișaț LED
• versiunea digitală cu afișaj LCD, pentru 

vizualizarea defecțiunilor

• vană cu 3 căi motorizată
• posibilitate de legare în cascadă
• sistem anti-blocare pompă
• protecție contra înghețului
• filtru EMC
• silențios
• instalare ușoară
• certificate CE, ISCIR, UK Certelec, Rostest

Continuitate în irn* ■. < ’...............-................ .............................. ... ...............;

• urgent decomandate, centrală termică, 2 băi, 
2 balcoane, etaj 1, bloc cărămidă, suprafață 
mare. Tel. 0788/487895,228775.
• zona LMaadid, 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 
30COO
• zona Gojdu, dec., centrală termică, parchet în 
camere, 2 băl, contorizări, balcon, et l.preț 1580 
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. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
•2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet, loc rezervat pt mașină, preț 
1,400 mld„ neg., tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• et 2, dec., parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii., neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• 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)
• et 2, dec, parchet contorizări, 2 balcoane, 100 
mp, zona Lido, preț 1,6 mid., neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Gojdu, fără amenajări, CT, tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Eminescu, decomandate, 110 mp, 
centrală termică, parchet gresie, faianță, 2 
balcoane, 2 băi. bloc de cărămidă, preț 165.000 
RON, tel. 0723-251498 232809. (Fiesta Nora)
• zona Hui, etaj intermediar, decoman
date, 2 balcoane, 2 băi, vedere în 3 părți, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet 
preț 150.000 RON, tel. 0745-302200,232808 (Fi^ 
Nora) M

• Den, L Creangă, modificat în 3 camere, ușa 
metalică, geamuri termopan, bafe de 12 mp, 
mobilă de bucătărie la comandă, balcon închis 
cu termopan, garaj, Preț 2.200.000.000 lei, nego
ciabil. Tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• Den, zonă centrală, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, et 1 sau 2, amenajat ofer 160.000 Ron, 
tel. 224296; 0788/361782. (Garant Consulting)

Vând case, vile (13)

• camera, la casă, hol, baie cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată, gresie, faianța, 
termopan, zonă centrală. Deva, tel. 0726/972966.
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2.^ 
bucătării, centrală termică, grădină, preț 2,2 mii

lei (220.000 ron). Tel. 0727/6B4215.0744/26166* 
0254/719728
• casă nouă, garaj, bucătărie de vară mansardă 
8/8 încălzire centrală fosă septică pomi fruc
tiferi pe rod, pivniță 2 fântâni, hidrotor. Tel. 
226352,229256,0720/677035.
• casă, cute, grădină Deva Str. Griviței, nr. 31, 
preț 1 mid. lei și apartament 3 camere, zona 
pieței, etaj. 2, preț 1J5 mid. lei. Tel. 236510.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

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

tineret
(30990)

SEEO)-------------
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., 

societate multinațională în plină expansiune 
angajează în Hunedoara:

■ j Șef de magazin:
Cerințe: - experiență în domeniul comerțului,

- cunoștințe de operare pe calculator,
- dinamism, disponibilitate pentru program prelungit,
- experiență în gestiune,
- persoană riguroasă,
- abilități de organizare și soluționare a problemelor.

Principalele atribuții:
- organizează, coordonează și supervizează activitatea magazinului.
- instruiește, administrează și evaluează personalul din subordine,
- implementează și verifică respectarea procedurilor companiei,
- gestionează costurile de exploatare ale magazinului,
- răspunde de volumul vânzărilor și imaginea magazinului.

Se oferă: salariu motivant corelat cu reztitaleie obținute, comision din vânzări, inslruiie Intr-un 
mediu profesional modern și șansa unei cariere iritr-o companie multinațională.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de scrisoare de Intenție 
(pe care să fie menționat orașul și postul vizat) până la data de 21.10.2005, la 

următoarea adresă: str. Miresei, nr. 1, Timișoara, cod 300642, la nr. de fax: 0256 244 108, 
sau la următoarea adresă de e-mail: chirceaga@profi.ro. Vor fi contactate doar 

persoanele care corespund cerințelor firmei. Documentele depuse nu se restituie. | 
ra
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• Dan, Ha noi, 50 m de str. Horea, 2 camere, 
bucătărie, baie, 5 focuri gaz, sc 90 mp, st 1300 
mp, posibilit&ți etalare, preț 70.000 euro. Tel. 
0741/507012.
• Dan, ană centrală, casă, curte și grădină 500 
mp, ideală șl ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548.
• Shnarii, 3 camere, living, bucătărie, baie, 
centrală termică, curte, grădină, st 650 mp, preț 
50.000 euro, negociabil. Tel. 0745/888619,227661, 
seara.
astr. Horei, 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) 
a zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000) 
a 2 canare mari, bucătărie amenalată, baie 
deosebită, curte în suprafață de 480 mp, zona 
Mărăști, preț 260.000 Ron, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
a zonă centrală, 2 cam, bucătărie, baie, fără 
grădină, st 230 mp, preț 67.000 euro, tel 
0740/013971. (Garant Consulting)
a mm zonă deosebită, 5 cam, bucătărie, baie, 
teren 1800 mp, preț 190.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
a Deva, D+P+l și garaj, zona Călugăreni, 4 
camere, bucătărie, 2 băi, centrală termică, 
grădină 500 mp. Preț 120.000 euro. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
a Deva, P+t 4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță, 
centrală termică, sc 300 mp, grădină 500 mp, 
garaj. Preț 90.000 euro, negociabil. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)

a iigent, Deva sau Simeria, cu grădină, plata 
imediat. Tel. 215212. (Prima-lnvest)
a urgent, KUceacu, et 3/4, sdec, balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1250 mid, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
a urgent, Deva sau Simeria, cu grădină, plata 
imediat, tel. 215212. (Prima Invest)
a Deva, 2 sau 3 camere, baie, bucătărie, st 
minimum 800 mp, zonă bună, ofer 200.000 Ron, 
tel. 224296; 0788/361782. (Garant Consulting)

Vănd case la țară (17)

a 3 camere, bucătărie, baie, curte, grădină, 1200 
mp. Dobra, preț 85.000 ron, negociabil sau 
schimb cu apartament 2 camere, Deva. Tel. 
0745/888619,227661, seara.
a 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță, curte, 
grădină. 1500 mp, pomi fructiferi, Dobra, Str. 
Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132.

a casă In Homorod, județul Hunedoara, 8 
km de Geoagiu-Băi, pretabil casă de 
vacanță, curte mare, mulți pomi fructiferi, 
preț 45.000 ron, negociabil. Tel. 0254/248539, 
0788/720353.

a urgent, casă modestă in Bârsau, 2 camere, 
tămaț, curte, grădină, 1700 mp, curent electric, 
fântână, fs<20 m, preț 350 milioane lei. Tel. 229034, 
0724/355166.
a vM/schknb caiâ, sat Batiz, recent renovată, 

■««mers sobe teracote t* r.wt, apâ-curentfc - 
st 5400 mp cu apartament 2 ■ 3 camere Deva, . 
Eminescu, Liliacului, Bălcescu, Dorobanți. Tel. 
228788,0723/581441.

a casă o cameră, bucătărie, cămară, anexe, 2 
focuri gaz, 2100 mp, comuna Băcia. Tel. 216231.
a la 22 km da 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)
a in Boholt, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662.(Evrika)

Vând garsoniere (19)

a Deva, str. Mărăști, bl. 80, etaj 3, conto
rizări, preț 550 milioane lei, negociabil, fără 
Intermediari. Tel. 0722/751552.

a foarte urgent, Deva, M. Eminescu, bl. 105, etaj 
2, amenajată, contorizări, ușă metalică, nouă 
preț negociabil. Tel. 0741/253795,0723/673209, 
0726/076256.
a zona Propusul, dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
a zona Dada, 2 garsoniere,-frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupațiile Imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

•zona Zamflrescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 m I l.lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
azona M. Eminescu, dec., amenalată et. 1, 
ocupabilă Imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
azona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
azona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
a 2 camera, semidec, parchet, bale cu gresie 
♦faianță, bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721 ■ 
985256 (Rocan 3000)
a zona Dorobanți, dec., modificată (cameră 
■Hiving), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
a zona Dorobanți, dec,, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică, parchet, 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208 0724-620358. 
(Rocan 3000)

COMUNICAT
Concursul pentru ocuparea funcției de director executiv al 
Direcției pentru Sport a Județului Hunedoara prevăzut a se 
desfășura în perioada 18 - 19.10.2005, la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici (București, str. Smârdan, 
nr. 3, sector 3) se amână pentru perioada 25 - 26.10.2005, 
după cum urmează:

- 25.10.2005, ora 10.00 - probă scrisă
- 26.10.2005, ora 15.00 - interviu (32450)

azona Mărăști, dec., mobilată balcon închis, et. 
1,700 mii. leu 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
o zonaGp|duetl,st41 mp, modificată modem, 
complet contorlzată gresie, faianță parchet, 
tavane false șl spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)

a zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208 0724620358. (Rocan 3000)
a (L ă dec., balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betanla) 
a et ă contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandulul, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betanla) 
a et ă garsonieră cu 2 camere mari, bale cu 
geam, gresie, faianță parchet contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55600 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 

Betanla)
aet 8 dec., proaspăt zugrăvită bale amenalată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț68000 lei neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betatll a) 
a et 8 zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betanla)
a stare bună In Deva, preț 450.000 mil., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
a urgent Hunedoara, et 1, preț 199 mlL, neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
a dec, contorizări, et Intermediar, neame- 
najată, preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
o dec, el 3, balcon, preț 630 mil, neg, tel. 
215212. (Prima-lnvest)
o dec. Deva, zona Mărăști, et 2, balcon, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 610 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
o dublă contorizări, parchet gresie, faianță et. 
2, ocupabilă imediat, preț 570 mii, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
a apartament 1 cameră în Deva, bloc de 
cărămidă vedere la stradă 40 mp, balcon mare, 
contorizări, amenajată, mbdlficată foarte bine 
întreținută zonă bună tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)
a zona Dada, etaj 2, semidec, apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet gresie, faianță 
lavabil, ușă Intrare nouă preț 58000 RON, tel. 
0723-251498 232809. (Fiesta Nora)
a zona Decebal, dec, balcon închis, termopan. 
parchet, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
renovată recent, ocupabilă imediat preț 79.000 
RON, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora) 

a zona Zamflroscu, 40 mp, etaj 1, parchet 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 80.000 
RON, sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferă diferență tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
a zona Eminescu, semidec, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, preț 58.000 
RON, tel. 0746-302200,232809. (Fiesta Nora)
a zona Mărăști, etaj 3, semidec, tip standard, cu 
balcon, parchet gaz contorizat, apometre, preț 
55.000 RON, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora) 
a samldK. zonă liniștită et. 3, ocupabilă 
Imediat, balcon, contorizări, 64.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

a urgent zona Dacia, et. Intermediar, preț 42.000 
Ron, tel. 0740/013971. (Garant Consulting)

a urgent zona Mărăști, et intermediar, dec, 
balcon, amenajări, contorizări, preț 720.000 Ron, 
tel 0740/013971. (Garant Consulting)
a confort 8 dec, bucătărie, balcon, contorizări, 
zona B-dul Decebal, tel. 0741/154401, 227.542, 
seara (Garant Consulting)
a 2 cant, contorizări, zona Dacia preț 42.000 
RON, tel. 0741/154.401,227.542, seara (Garant 
Consulting)
a semidec, bucătărie, baie, balcon, Zona 
Kogălniceanu, preț 76.000 Ron, tel. 0741/154.401, 
227.542, seara (Garant Consulting)

Cumpăr garsoniere (20)

a In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662.(Evrika) 

a Deva zonă centrală ofer prețul pieței, tel. 
224296; 0788/361782. (Garant Consulting)
a cumpăr ap. 2 cam, zonă centrală dec, 
contorizări, et. 1 sau 2, ofer 100.000 Ron, tel. 
224296; 0788/361782. (Garant Consulting)

a garsonieră Deva Micro 15, sau Dacia Ofer 
prețul pieței. Tel. 0746-225726; 0254-213 050. 
(Casa Majestic)

Vând terenuri (21)

a 10paroeleterena500mp,zonaCăprioaraTel. 
211124.
a 24,700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești, Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
a Intravilan Băda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.

• Intravilan 500 - 1000 mp, zonă neinundabilă 
Simeria, Str. Ciocârliei. Tel. 260412.
• 1000 mp, zona Deva, bun construcție cabană 
casă Tel. 0726/158688.
• urgent, teren intravilan, 3000 mp, cu fundație 
de casă apă curent, gaz, zona Bârsău, preț 220 
milioane lei. Tel. 0742/290024.
e in Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• Intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația 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)

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

• brtravian, 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)
• Intravlan, at 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravilan In 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)

• Intravilan la DN 7 st. 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp., neg., tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228 (Casa Betania)
• zona Câidș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• Intravilan In Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
•vând teren intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 
3700 mp, acces din două părți, posibilitate parce
lare, gaz, apă curent, ideal construcție case. 
Preț 25 euro/mp. Tel. 211075 0740/232043; 
0726/130557. (Mondial Casa)

•vând teren intravilan, zona Horia,st 375 mp, fs 
13 m, toate facilitățile, preț 6.000 euro, neg. Tel. 
211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa) 
■ vând teren, B-dul 22 Decembrie, zona Dacia 
Service, st 3300 mp, fs 52 m, bun pt. orice activi
tate, toate facilitățile. Preț 25 euro/mp. Tel. 
211075; 0745/666447; 0726/130557. (Mondial 
Casa)

AJ.V.P.S.
Hunedoari 

angajează 3 ffreșl poznici de 
vânătoare fi pescuit sportiv, precum 
ți 2 [doua) persoane, de preferinfă 
sof fi sofa, pentru gospodărie anexa 
fi cabană Căpăfâna.
Pentru paznici de vânătoare și pescuit 

sportiv, condifa de angajare este să 
ne absolvent al unei șcw de pădurar 
sau să aibă a vechime de al puân 5 

land) ani ca membra rănătar. |3243«|

• vând teren intravilan, zona DN7, du 
Sarmismob, st 5000 mp, fs 18 m, facilități 
apropiere, preț 18 euro/mp. Tel 211075, 07< 
232043. (Mondial Casa)
•vând teren intravilan, zona Prelungirea Vulc< 
st 5000 mp, fs 30 m, facilități în apropiere, po 
bilități construcție casă preț 8 euro/mp, ne 
tel. 211075; 0745-666447, 0726-130557. (Mond 
Casa)
• 2000 mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă ext 
lentă preț neg., tel. 0740/126029. (Prima-lnves
• intravilan, 1500 mp, toate utilitățile, 23 n 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg., t 
0740/126029. (Prima-lnvest)
■ 2000 mp* zonă bună Boholt, posibilități curei 
gaz, preț 5 euro/mp, tel, 0740/126029. (Prim 
Invest)
• Intravilan, 550 mp, fs 25 m, toate utilități 
zona Uzo Balcan, preț 450 mii., neg., t 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• Eminescu, 900 mp, fs 17 m, intravilan, toa 
facilitățile, pt. firme mari, 130 euro/mp, t 
0745/640725, (Mimason)
• zona Depozitelor, intravilan, 1500 mp, fs 251 
facilități, parcare, preț 35 euro/mp, t 
0740/173103. (Mimason)
• zona Ceangăi, s 715 m, fs 10 m, loc de cas 
toate facilitățile pe teren, preț 37.000 euro, ti 
206003. (Mimason)
• DN7, Intre Magrilap și calea ferată s 2850 m 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/25341 
(Mimason)

Cumpâr teren (22)

• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agremer 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• Deva, zonă bună, minimum 800 mp, ofer: 
euro/mp, tel. 224296; 0788/361782. (Garai 
Consulting)

Vând spații comerciale (25)

• central, amenajat, 250 mp, tei. 072652383 
(Eurobusiness)

ORADEA, MATEI CORVIN 28
TEL.: +40/259/468113
FAX :+40/259/475 851
E-MAIL: defend@rdslink.ro

■ ■•■■■■•■a

folie pentru 
solarii și siloz, 
preț ele 
importator, 
piese pentru 
Claas, Case, 
John Deere și 
Foirtschritt. 
organe active 

pentru 
combinatoare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 

COMPARTIMENTUL PRIVATIZARE
ANUNȚĂ

Conform prevederilor art IO, alin. 1 din Ordinul Ministrului Administrației Publice nr.275/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru apli
carea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, aducem la cunoștință celor interesați, operatori de 
taxi și persoane fizice, următoarele:
1. în data de 2 5 noiembrie 2005 se va desfășura procedura de atribuire a autorizațiilor taxi potrivit Legii 38/2003.
2. Dosarele cu solicitările de autorizații se vor primi, în perioada 17 octombrie - 5 noiembrie 2005, la Primăria Deva, Centrul de Informare a 
Cetățeanului, postul de lucru CIC2
3. Se pot depune dosare în limita următorului număr de autorizații cevorfi acordate:
a) 40 autorizații taxi permanente pentru transport persoane, din care

40 autorizații - pentru operatori de transport.
b) 21 autorizații taxi permanente pentru transport bunuri, din care

7 autorizații - pentru independenți;
14 autorizații - pentru operatori.

în cazul neocuparii locurilor stabilite pentru operatori se pot solicita locuri de către persoane fizice din lista celor ce pot fi redistribuite.
4. Dosarul va cuprinde următoarele:
A. nparatnfljl d* țyansnnrt tmrf

a) copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a operatorului de transport ca agent economic, persoană 
juridică;
b) declarație notarială din care să reiasă cota de participare a operatorului de transport și a membrilor familiei în alte firme de transport 
de persoane în regim de taxi în municipiul Deva;
c) copie de pe licența de transport pentru localitatea de sediu sau a exemplarului de serviciu al acesteia pentru o filială, sucursală sau 
punct de lucru pentru operatori din alt județ;
d) copii ale licențelor de execuție pe vehicul pentru taxiurile care vorfi utilizate sub licența de transport sau sub exemplarul de serviciu 
al acesteia, după caz, valabilă pentru municipiul Deva;
e) copii de pe contractele individuale de muncă ale conducătorilor auto angajați, vizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă;
f) copii de pe atestatele profesionale ale conducătorilor auto angajați ca taximetriștl. Operatorul de transport trebuie să facă dovada că 
are ca angajați proprii cel puțin atâția conducători auto câte licențe de execuție deține;
g) copii de pe certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor;
h) dovada deținerii legale a autovehiculului, în proprietate, închiriere sau leasing;
i) dovada că toate taxiurile sunt deservite de un dispecer taxi, sub rezerva că după obținerea autorizațiilor taxi va prezenta o copie de pe 
contractul de deservire încheiat cu undispecertaxi;
j) recomandarea asociației profesionale reprezentative de profil;
k) certificat de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local;
l) împuternicirea persoanei desemnate de către operator să răspundă de activitatea de taxi.

B. taximetristul independent
a) copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și copie de pe autorizația eliberată pentru executarea unei 
activități economice potrivit Legii 507/2003;
b) copie de pe licența taxi eliberată de către Agenția Autorității Rutiere Române - Hunedoara;
c) copie de pe licența de execuție pe vehicul pentru autovehiculul utilizat în proprietate sau cu contract de leasing, eliberată de Agenția 
Autorității Rutiere Române - Hunedoara;
d) copie de pe atestatul de pregătire profesională valabil;
e) copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
f) dovada deținerii legale a autovehiculului, în proprietate sau leasing; la obținerea autorizației taxi va prezenta o copie de pe contractul 
de deservire încheiat cu un dispecertaxi;
g) dovada vechimii în activitatea de taximetrie;
h) recomandarea asociației profesionale reprezentative de profil, care se va elibera gratuit;
i) certificat de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local.
j) dovada altor surse de venit (adeverință de salariu, cupon pensie, adeverință că solicitantul nu are alte venituri);

5. Informații suplimentare se pot solicita la Compartimentul Privatizare din cadrul Primăriei Deva, cam. 20. (32475)

intețgțale !UC
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4 luni
abonament gratuit

R (T de minute gratuite
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de minute naționale 
gratuite, lunar, pe viață 1000x1000

de premii de minute
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PENTRU
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€SC Electrica Banat SA SUCURSALA Deva
_ f A »■•<*>Astăzi, vineri 14 octombrie 2005, vor avea loc lucrări pentru înlocuire conductor de 
Ct&GlfsC&ț gardă cu fibră optică pe LEA 400 (220) kV, Râu Mare - Hășdat.

Lucrările sunt efectuate de către Compania Națională Transeledrica SA - Sucursala 
Transport Timișoara si vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării energiei 

electrice în rețelele SDFEE Deva a SC Electrica Banat SĂ, în localitățile Suseni, Clopotiva, Râu Mare și Brazi. în funcție de 
fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 11-19.
Sâmbătă, 15 octombrie 2005, între orele 12-19, și duminică, 16 octombrie 2005, între orele 9-13, din cauza lucrărilor, 
furnizarea energiei electrice va fi întreruptă total în zonele Ohaba Sibișel, Colonie Brazi, Colonie Nucșoara și Râușor.
SC Electrica Banat S.A. - Sucursala Deva asigură toți clienfii săi că echipele care efectuează lucrarea depun întreg efortul 
pentru a limita durata de întrerupere în alimentarea cu energie electrică.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Str. Independenței nr. 24, Tel: 0359.427.370/ 0359.427.369, e-mail: cgoradea@cg-gc.ro

www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro

(32461)

Oferta completă de servicii ți telefoane in magazine
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Vând alte imobile (27)

• vând urgent hală, 2 garaje, atelier auto, birou, 
vestiar, ideal pentru orice activitate, teren 2000 
mp, Deva, preț 60.000 euro. Tel. 0742/290024.

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

Imobile chirii (29)

• închiriez v9ă P+l, 4 camere, scară interioară, 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit, curte, grădină, bucătărie vară, zona 
cetate, ideal locuință sau firmă. Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer pontni închiriere apartament 2 camere 

decomandate, mobilat, frigider, aragaz, pe 
termen lung, Deva, zona Carpați, contorizări, 
preț 110 euro, negociabil. Tel. 0745/888619, 
227661, seara,
• ofer pentru închiriere garsonieră și aparta
ment 2 camere, preț 60 ■ 80 euro/lună Tel. 
0721/815781.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
central, mobilat, apometre, preț 300 ron/lună 
avans 2 luni. Tel. 0745/367893.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată și 
utilată, Deva, Dorobanți, preț 100 euro. Tei. 
221712,0724/305661.
• ofer spre închiriere o cameră, la apartament3 
camere, baie, bucătărie, balcon, pentru fete, preț 
30 euro/lună plus garanție. Tel. 226813, Deva
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spații comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări; tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)

•. caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat, tei. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună, tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)

• ofer apt 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casă Blanca)
• ofer vUă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)

•ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o 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, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată, zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel- 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 

•gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supere- 
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 pentni închine, e 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. 
(CasaBetania)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(CasaBetania)
• 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)
• ofer spațiu comercial în 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 ap. 2 camere, mobilat complet, aragaz, fri
gider, mașină de spălat, contorizări, Zamfirescu, 
120 euro/lună tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• ofer pL închiriere garsonieră complet mo
bilată în Deva, preț 90 euro/lună (Prima-lnvest)

■ ofer hală-depozit, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)

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

718833, 072Q/542223, 0745/695473. (Paftener- 
Hunedoâra)
• ofer pir. închiriat ap. 2 cam, zonă bună mo
bilat, utilat complet, frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, colțar, totul nou, preț 140 euro, neg. 
Tel. 211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial 
Casa)
• zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec., mobilat 
modern, utilat tv color, frigider, aragaz, pt. 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)

• in blocutie Mintiei, ap. 3 camere,' dec, 
mobilat, utilat, tv, frigider, aragaz, calculator, ct, 
aer condiționat pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason) ,
• garsonieră b-dul Decebal. dec, mobilată 100 
euro/luriă tel. 0745/253413. (Mimason)

• ap. 2 camere, dec,, et 3, mobilat, zona Banca 
Transilvania, 120 euro/lună tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• ap. 3 camere, zonaMicut Dallas, dec, mobilat, 
utilat ct, garaj Sub bloc, 350 euro/lună cu taxe 

incluse, tel. 0745/159608 (Mimason)

• garsonieră conferi 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră semimobRată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro,negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 2 cam, stil occidental complet mobilată și 
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modern, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam, dec, Complet mobilat, mașină 
spălat dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)

• ap, 2 cam. semimobilat contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• casă zona Văcărescu, 2 camere, mobilată 
centrală termică 250 euro/lună Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, 5 trepte, VT 2007, stare 
bună preț negociabil. Tel. 0254/219780, 
0744/700235.
• vând Dada Solenza Confort af 2003, luna mai, 
vopsea originală roșu pasion, 25.000 km, unic 
proprietar, ireproșabil, garaj. Tel- 0723/270348

• vând urgent Dacia 1310, af 1990, VT 2006,5 
viteze, reparații tinichigerie, izolată necesită 
numai vopsit preț 27 milioane lei. Tel. 
0726/369313.
• vând urgent și ieftin Dacia 1310, af 1995, taxe și 
acte la zi, VT 2006, stare foarte bunăTel. 
0726/369313.
• vând urgent și ieftin Dacia 1310, af 1995, VT 
2006, taxe și acte la zi, nu necesită reparații, preț 
59.500.000 lei. Tel. 0726/369313.
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Auto străine (37) Materiale de construcții (53) Decese (75) J Comemorări (76)

• vând Audi 100, af 1980, VT plus asigurare 2006, 
numere noi, taxe la zi, benzină, jenți magneziu, 
1700 euro, negociabil și Gqlf II, 2 uși, 1600 cmc, 
neînmatriculat, 5000 euro. Tel. 0727/192981. 
0726/826624.
• vând urgent Renault 11, Diesel, consum 4,7%, 
stare perfectă de funcționare, preț foarte avan
tajos. Tel. 0723/774602.

Microbuze. Dube (38)

• vând 3,5 mp parchet de fag uscat, preț 
convenabil. Tel. 220025.
• vând 5 mc bolțari noi și piatră de construcție. 
Tel. 0254/215795.
• vând dstanțleri pentru fier-beton (pureci). Tel. 
214664 sau 0723/227561

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi la greaua pierdere a fiului iubit și drag
ing. IULIAN NICOLAE RUDAPărinții înlăcrimați, Vasile și Eugenia

• vând microbuz transport persoane Peugeot 
J5, Diesel, 14 locuri, af 1988, supraînălțat, licențe, 
taxe la zi, stare bună, cu traseu, preț 5000 euro. 

s TeL 229034,- 24/355166.

• vând 20 numere revista Național geografic 
limba engleză preț 1 dolar/bucată Tel. 220025.

Electrocasnice (56)

4

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricnt cu circular și mandrină, motor 
monofazic 2,2, preț negociabil, Simeria, str. M. 
Kogălnlceanu, nr. 24. Tel. 0254/263598.
• vând comblnator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.
• vând gater tip banzic. Relații la tel. 
0722/358355.
• vând presă de struguri nouă, mașină de cusut 
marca Union, mecanică stare foarte bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 233084.

• vând redresor pentru încărcat acumulator. 
Tel. 218186.
• vând tractor U 650 cu plug, mașină semănat 
păioase înscrisă în circulație. Informații tel. 
242665.
• vând urgent motocositoare 620 euro, Renault 
20 Diesel 850 euro, auto gaz tip IMS 4 uși, de 
epocă 1500 euro. TeL 0726.743274.
• vând utilaje pentru zăpadă Semigreder, 
mașină împrăștiat materiale pentru zăpadă 3,5 
tone. Tel. 0726/743274.
• vând zdrobitor struguri, cadă lemn 7001, cadă 
stejar 2601,2 cărucioare de mână dulap lemn 
bucătărie, dulap 2 uși, aloe 3 și 7 ani, oleandru 
roz. Tel. 0741/507012.

• vând frigider Arctic cu congelator și aragaz 4 
ochiuri, stare perfectă Tel. 0744/611145,210900.
• vând Instant Ariston stare bună preț conve
nabil și tv color Philips cu telecomanda, diago
nala 55 cm, preț convenabil, stare bună 
Informații tel. 241255, după ora 19.
• vând lustră plafon 3 brațe, completa, o aplică 
de perete, preț convenabil. Tel. 220025.
• vând mașină de spălat manuală, fabricație 
rusească cuvă plastic, 1001, suport metalic, preț 
3,5 milioane lei, negociabil. Tel. 220025.

• Agenția de Detectivi „Discret" SRL Deva 
efectuează pentru absolvenții din 
învățământul supericr ccnsultanță în 
vederea susținerii examenului de atestare 
în profesia de detectiv particular. Tel. 
0724/398862.

• inginer, profil forestier, industrializarea 
lemnului, vechime 22 ani, solicit angajare. Tel. 
0254/215482,0722/239434.

Oferte locuri de muncă (74)

Piese, accesorii (42)

• vând 2 planetare, delco complet cu capac, 
lulea, fișe, ochelari, mască toate noi, de Dacia 
1300 și caroserie de VW break, cu geamuri și 
oarbnz. af 1984. Tel. 0747/223733.

Garaje (43)

• ofer spre mcniriei e garaj situat în Deva, zonă 
centrală Tel. 0254/215202 orele 17 - 20.

• vând garaj zidărie, pe teren proprietate. Deva, 
Str. Cemei, între blocurile E4 și E5, preț 7500 euro, 
negociabil sau închiriez, 35 euro/lună. Tel. 
0744/603581.

Mobilier și interioare (47)

• vând colțar din imitație de piele, 3 piese, 
fotoliu mare, model super, adus din Germania, 
la jumătate de preț față de magazin. Tel. 212242 
seara.
• vând două dulapuri pentru haine, cu 2 uși. 
cuier hol cu oglindă, raft bibliotecă, cuier fier 
WrjatZTnasă-telefori, aragaz 3 ochiuri, cărți, 
tablouri, picturi ulei, negociabil. Tel. 0254/216537.
• vând fereastră nouă m 2 canate și o ușă nouă 
Tel. 0254/215795.
• vând geamuri cu sticlă în stare foarte bună 
Tel. 0726/158688.
• vând geamuri cu toc și uși balcon, preț 250.000 
lei bucata. Tel. 218826.
• vând masă panel furniruită 0,7/0,7 m și 4 
tabureți rotunzi, toate culoare maro închis, stare 
perfectă preț convenabil, tel. 220025,
• vând mobilă combinată, dulap 2 uși, dulap 
vitrină canapea extensibilă oglindă masă cil 
scaune. Tel. 770017.
• vând mobilă second hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu și fără scaune 
tapițate, servantă mochete diferite dimensiuni, ’ 
dulap, mobilă hol. birou elevi, mobilă bucătărie,- 
preturi negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 550 lei, 1 an 
garanție, recepționează programe ro
mânești și străine, cu abonament (Digi, 
Max tv, Focus) și fără abonament, montajul 
și deplasarea incluse in preț. Informații tel. 
0723/481776 sa J 0745/840474.

• vând stație amplificare 50 W pentru instru
ment, telefon, Romtelecom, cu antenă marca 
Panasonic. Tel.0743/029593,219593.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparate foto Smena 8, rusesc și Olympia, 
japonez, prețuri negociabile. Tel. 0747/223733.
• vând Holda 3410, stare foarte bună preț 1,5 
milioane lei, ofer bonus un Sim cu 4 dolari credit. 
Tel. 0722/161644.
• vând telefon fix cu disc, preț 60.000 lei, nego
ciabil. Tel. 228748, zilnic.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung, din piei caprine, nr. 54 ■ 56, 
confecționat de fabrică stare excelentă și fustă 
piele nouă nr. 38 ■ 40, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Plante și animale, 
-igroalimentare (57)

• Central de recuperare și întreținere a 
sănătății, dr. Barb Maria, Deva, efectuează 
tratamente avizate de Ministerul Sănătății, 
pentru 40 afecțiuni cu aparatele „Ener- 
gostar", Bioptron - reflexoterapie, infiltrații, 
tens. Tel. 0720/275259. Tel. fix 228028 și 
224924.

• societate comercială angajează cu carte 
de muncă dulgheri, zidari, zugravi etc. 
Relații la teL 0741/196562 Deva.

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

• vând 5 oi și 7 capre, localitatea Urol, nr. 56, tel. 
0726/705384.
• vând cca 2000 kg fân, comuna Lăpugiu de Jos. 
sat Fintoag, nr. 43.
• vând porci mari pentru sacrificare și purcei 2 -
5 luni. Tel.210900.0744/611145.
• vând porumb boabe sau știuleți din recolta 
anului 2004 și porumb știuleți din recolta anului 
2005, preț negociabil, Hărău. Tel. 0722/570218.
• vând scroafe, purcei rasa FI, pik, vier pe tren,
6 luni, folosit deja la montă Informații 
Mărtinești, nr. 1, tel. 0254/246318.

• Cursuri inspector resurse umane. SC 
Orema Management SRL Deva, societate 
acreditată MMSSF și MECT, organizează 
cursuri de specializare pentru inspectori 
resurse umane. Informații la teL 
0722/534697,0744/631302,0788/207872.

• societate comercială angajează cu carte 
de muncă absolvenți 2005, ca referent 
marketing - publicitate. CV-urile se vor 
trimite la CP 631, OP 1, Hunedoara. Relații 
teL 712255 sau 0788/639216.

Instrumente muzicale (60)

• vând pian cu coadă vechi. Tel. 0254/215795.

Altele (61)

• cumpăr europaleți. Tel. 0726/379220.
• vând arzător gaz metan de 1 mc/oră Tel. 
260412.
• vând candelabra de Boemia, perfectă stare, 3 
brațe și un ceas de mână Doxa, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 0,80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 211272,0723/732560.
• vând convenabil robineți termostatici (repar
titoare) pentru calorifere. Deva, tel. 0254/213754.
• vând gunoi de grajd. în cantitate mare, Deva, 
Călugăreai, nr. 38.
• vând finie pentru fabricarea sticlei termopan, 
marea Szilanc, import Ungaria, în stare perfectă 
preț accesibil. Tel. 0744/280691,0788/280691.
• vând SUU preț 4,5 milioane lei. Tel. 
0722/211366. întrex-ete®^ -

Pierderi (62)

• pierdut adeverință pentru licență pe numele
Răpcâu Ancuța, eliberată de Facultatea de Vest 
Timișoara. Găsitorul este rugat să sune la tel. 
0723/254159........
• pierdut foaie matricolă anexă la Diploma de 
licență seria S nr. 0021109/1159/7.03.2002, eli
berată de Facultatea de Drept „Nicolae Titu- 
lescu" - Universitatea Craiova > niimele Gros I. 
Manuela Maria Se dedata nulă

Citații (63)

• Numitul Rece Gabriel Gheorghe este citat în 
calitate de pârât la Judecătoria Hunedoara, în 
dosarul nr. 3616/2005, cu termen la data de 
20.10.2005, având ca obiect acțiunea de divorț 
promovată de reclamanta Rece Ofibia.

Umanitare (66)

• Asociația pentru Ajutor de înmormântare 
Simeria, Str. Teilor, nr. 61 acordă împrumu
turi la membrii săi, până la 5.000 ron 
(50.000.000 lei vechi) cu o dobândă între 8% 
și 13%. Informații la tel. 262260.

Mulțumiri (68)

• Mulțumesc doamnei doctor Iliana Neiconi de 
la Spitalul Orășenesc Hațeg pentru dragostea și 
competența cu care își exercită profesia, în 
special pentru cei în vârstă Dumnezeu să-î dea 
sănătate. Viorica Heljoni, Hațeg.

Solicitări servicii (71)

• cai' «eineie pentru îngrijit femeie bolnavă la 
domiciliu, permanent. Tel. 219934.

Prestări servicii (72)

• Agenție Impresariat acreditată oferă 
contracte de muncă pentru dansatoare 
ne/profesioniste in Japonia, Elveția, Portu
galia, Cipru, Caraibe. Salarii atractive, 
plecări urgente. Solicităm și oferim seriozi
tate, județele Hunedoara și Alba. Tel. 
0724/680987.

LICITAȚIE
Se vând la licitație publică, în data de 
26.10.2005, ora ll.OO, la Biroul Executorului 
Judecătoresc Benteu Aron, din Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 1, cam. 13, următoarele bunuri:

- imobil situat în Deva, str. Scoruș, compus din 
teren, colonie de barăci, în suprafață de 
2213,34 mp.
- imobil situat în Deva, str. Scoruș, compus din 
teren, baracă în suprafață de 721,23 mp.

Informații, suplimentare la telefoanele - 231223 
sau 0723-296580. (32446)

• efectuez transport marfa cu autoutilitară. 
de 0,7 tone, prețuri negociabile, și pe 
traseul Deva ■ Timișoara, doar dus. Tel. 
0740/420521.

• firmă de distribuție produse cosmetice 
profesionale, cu sediul in Craiova, anga
jează agent de vânzări pentru județul Hune
doara, cu domiciliul stabil in Deva, Simeria 
sau Hunedoara. Minim studii medii, auto 
propriu TeL 0251/418855.

• atelierul de tapițerie din Micul Dalas str. 
Florilor, nr. 1, confecționează o gamă largă de 
huse auto pentru Logan, Solenza, Renault, Cielo, 
Opel, Peugeot, Skoda, BMW, microbuze. Tel. 
0727/756681.

• societate comercială angajează un teh
noredactor cu experiență, cunoscător 
foarte bun Page Maker. Photo Shop, Corel 
Draw, și librar cu experiență în domeniu. ■ 
Informații Deva, str. Mareșal Averescu, bl. 
20. tel. 0254/230246.

• maseur ■ terapeut cu practică la CSMPR 
„Herghelia” efectuez masaj terapeutic 
dasic, la domidliui meu sau al pacientului; 
posed masă pentru masaj, profesională, 
transportabilă; prețuri convenabBe. TeL 
0726/056619,

• croitoreasă cu experiafe execut croitorie 
dame, orice model, preciSh șt modificări sau 
retușuri, posed reviste modă, f el. 0721/034571.

• societate comercială cu capital străin 
angajează pentru punctul de lucra din Deva 
consilieri vânzări. Asigurăm pachet salarial 
atractiv și integrarea intr-un colectiv tânăr. 
Vă rugăm trimiteți CV la tel/fax 
021/2315003.

• SC Catem Info Consult SRL Orâșfie, unic 
distribuitor pe județul Hunedoara al Soft 
Consulting, comercializăm și configurăm 
soft economic (ex 1 Menta, Hamoi soft) 
și legislativ (LegbX TeL 0788/723155.

masă. Cerințe: bacalaureat Așteptăm ev
uri cu poză in Deva, Bdu!22 Decembrie, bl 
Dl-Dl.TeL0254/232747.

• efectuez transport rutier de marfă, urban șî 
interurban, cu Mercedes 207 D, la prețuri excep
ționale, dimensiuni 1,8 tone, 3235/1475/2195. Tel. 
0726/864904,0747/430832.

• porii, garduri, balustrade, scări interioare 
orice modeț din fier forjat TeL 0254/237533, 
orele 8-15.

• Test Hag SRL organiz âază cursuri pentru 
utilizarea calculatorului I# nivel european 
(ECDL), nivele diferite de pregătire pentru 
elevi, pensionari și adulți. înscrieri și 
iformații suplimentare la sediul nostru: 

Deva, BoJ 22 Decembn e, nr. 37 A iClădrrea 
Cepramin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut part-time ca: baby-șiter, vânzătoare, 
tehnoredactare, după ora 16, contabilitate 
primară Tel. 0744/874987.

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită in 
cadrai firmei, salarizare atractivă plus i 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-urile cu 
poză, in Deva, B-dta 22 Decembrie, bL Dl ■ 
D2. Informata la teL 0254/232747.

Ai plecat din lumea aceasta/ Fără să-mi spui un cuvânt/ Mi - ai lăsat durerea-n suflet/ Cât trăiesc pe-acest pământ. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți lumineze locul unde odihnești scumpa mea soție
AMALIA BĂLÂOIUParastasul și slujba de pomenire vor avea loc la Biserica Ortodoxă din Șoimuș, duminică 16 octombrie. Vei rămâne veșnic în sufletul meu. SoțulIorgu

Lacrimi de dor și flori la împlinirea unui an de la plecarea dragei noastre
RESIGA ANA - MAIAParastasul va avea loc sâmbătă 15 octombrie, ora 10, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” Deva.

Familia îndurerată anunță că a trecut un an de când a condus pe ultimul drum pe cea care .t fost
DODA MARIAParastasul și sfințirea crucii vor avea loc duminică 16 , octombrie 2005, ora 11, la Cimitirul din Șoimuș. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

• sodetate comercială angajează cu sa- | 
lariu atractiv șofer distribuitor, Irții 
mmm liceuL permis auto cat I

i stabil in Deva. CV-urile se trimit la tel/fax 
I 0254/231485.

• Corporate Security Professionals anga
jează, in condițiile L 333/2003, personal de 
pază, bărbați și femei, pentru magazinul 

, „Plus” din Deva. Relații la telefonl 
i 0722/682751.

Due pentru Sport a Județului Hunedoara
organizează, în 25 octombrie 2005, ora 10,00, la sediul din str. O. Goga, nr. 1, Deva

CONCURS
pentru ocuparea postului de referent (activitate sportivă)

Depunerea dosarelor, până la data de 21.1O.2OO5.

Cerințe:
- studii universitare de scurtă durată;
- activitate în domeniul sportiv;
- relații suplimentare la tel.: 212067, 214985.

r ...... 02455)

EVIDENTIAZA-TE!

aromeala

O Anunț GRATUIT

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

DATE PERSONALE
MMM MBMK TELEFON

ADRESA

• chioșcul de ziare de lângă Cotntim:• chioșcul de ziare din stația de autobuz Orizont Micro 15;• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de Artă Forma;• chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia;• chioșcul de ziare- intersecția Zainhrescu B dul Decebal
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5 apărui = 400.000 lei-
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TEXT PRIMA APARIȚIE.... ./.....

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Bilanț oficial Cutremurul din Asia de Sud 
s-a soldat cu moartea a 1.329 de persoane 
și cu rănirea altor 5.000 numai în Kashmirul 
indian. în Pakistan, bilanțul oficial al 
cutremurului produs sâmbătă a crescut la 
25.000 de morți și peste 63.000 de răniți.

Nobel pentru Literatură

Anchetă la New Orleans
New Orleans (MF) - Personalul din cadrul Memorial Medical Center, un spital din New Orleans, a discutat în repetate rânduri, la trei zile după ce orașul a fost inundat în urma uraganului Katrina, despre euta- nasierea pacienților care nu ar fi supraviețuit acestei catastrofe.Biroul procurorului general din Louisiana investighează acuzațiile, făcute de un medic și o asistentă-șefă, care susțin că âu fost comise astfel de acte. Autoritățile judiciare au dispus autopsierea celor 45 de cadavre preluate de la acest spital după trecerea uraganului.

W Premiul Nobel pentru 
Literatură 2005 a fost 
acordat dramaturgului 
britanic Harold Pinter.

Stockholm (MF) - Premiul Nobel recompensează un autor care „în dramele sale descoperă adevărata profunzi-

Harold Pinter (Foto: epa)

Un premiu Oscar al cărților
Fotografîați

Los Angeles (MF) - Fotografiile de la nunta lui Demi Moore cu Ashton Kutcher au fost publicate de revista OK, Ja câteva săptămâni după ce actorii au refuzat să confirme că s- au căsătorit.i Demi Moore și Ashton Kutcher s-au căsătorit la 24 septembrie, la reședința lor din Beverly Hills, în cadrul unei ceremonii Kabbalah. Revista a refuzat să dezvăluie suma pe care a plătit-o pentru a publica în exclusivitate imaginile.; Aceasta este prima căsătorie pentru Kutcher (27 de ani), și a treia pentru Demi Moore, (42 deani) care are trei copii cu Willis.

Harrelson (Foto era)

Al treilea
Los Angeles (MF) - 
Actorul Woody Har
relson a anunțat că 
el și soția sa așteaptă 
un al treilea copil. Deși 
soția sa nu a fost de 
acord, Harrelson a 
dat această veste 
marți seara, în timp 
ce era invitat la emisi
unea lui David Letter- 
man. „Soția mea este 
însărcinată și sunt 
foarte bucuros. Ea 
mi-a zis să nu spunem 
nimic despre asta 
până la finalul primu
lui trimestru, dar eu 
cred că acest lutru 
denotă pesimism", a 
declarat Harrelson.

■ J K Rowling a fost 
premiată la Quill Book 
Awards pentru ultima 
carte cu Harry Potter.

New York (MF) - Scriitoarea JK Rowling a ocupat prima poziție pe lista scriitorilor premiați la prima ediție a Quill Book Awards, eveniment care vrea să fie un echivalent al Oscarurilor pentru industria cărții din Statele Unite.Premiile Quills ar putea deveni cel mai important eveniment pentru industria cărții.Premiile, care se acordă anual pentru cărțile publicate și vândute în Statele Unite în timpul anului, până la 31 iulie.

KOXI se joacă tot timpul cu jucăria preferată; un cârnaț. (Foto: faN)

1.200 de copii au rămas orfani
M Bilanț tragic: jumătate 
dintre victimele din Gua
temala ucise de uraganul 
Stan sunt copii.

Guatemala (MF) - Copiii reprezintă jumătate dintre victimele ucise de uraganul Stan în Guatemala, unde peste 1.200 de minori au rămas orfani, în urma catastrofei, se arată într-un raport UNICEF publicat miercuri și citat de AFP.Reprezentantul UNICEF în Guatemala. Gladys Acosta, a solicitat președintelui Oscar Berger să pună în aplicare acțiunile necesare prevenirii maladiilor în zonele devastate și să furnizeze asistență psihologică minorilor, pentru ca
Tramvaiele vor circula iar în Paris

Experimente în spațiu
Beijing (MF) - Cei doi astronauți chinezi, care au ajuns, miercuri, pe orbită, la bor-• dul navetei Shenzhou VI, au început o serie de experimente în cea de-a doua lor zi în spațiu. Toate sistemele funcționează în mod normal. Fei Junlong și Nie Haisheng, careg: trebuie să revină pe Pământ luni, trebuie | să studieze în special reacțiile și compor- ® tamentul lor în imponderabilitate, precum și sistemele de respirație artificială. La câte- va ore de la plasarea lor pe orbită, 

ț taikonauții au putut vorbi la telefon cu ’ soțiile și cu copiii lor, care erau prezenți Ș la centrul spațial din Beijing. Nie Haisheng i a împlinit vârsta de 41 de ani în spațiu.Statele Unite ale Americii și agenția* spațială americană NASA au felicitat, % China miercuri, pentru cel de-al doilea 
i zbor în spațiu cu oameni la bord.

■ După 70 de ani de 
absență, noul tramvai 
parizian va circula din 
decembrie 2006.

Paris (MF) - Noul tramvai parizian, care va intra în serviciu în decembrie 2006, a efectuat prima sa călătorie prin sudul capitalei Franței, la aproape 70 de ani de când a dispărut de pe străzile Pari

me a cuvintelor și care creează în piesele sale pasaje care oferă senzații extrem de puternice”, susține Academia Regală a Suediei. Născut în anul 1930, la Londra, Pinter este considerat în general ca fiind reprezentantul cel mai de succes al dramaturgiei engleze din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea. El a debutat ca dramaturg în 1957, cu lucrarea „The Room”. în 2004, premiul Nobel pentru Literatură a fost acordat controversatei scriitoare austriece Elfriede Jelinek. Premiul Nobel pentru Literatură este ultimul acordat în acest an. însoțite de câte un cec în valoare de 1,1 milioane de euro, premiile Nobel. înmânate sunt la Stockholm și la Oslo în fiecare an, la 10 decembrie.

Rowling (Foto: EPA)Rowling a câștigat premiul „Cartea Anului” pentru „Harry Potter și Prințul Sânge- Mâl”, în timp ce Bob Dylan a câștigat cel mai important trofeu la categoria „Cărți autobiografice / Memorii” pentru „Chronicles: Volume One”, care prezintă povestea sa ca muzician și star pop. Nici Rowling și nici Dylan nu au fost prezenți la ceremonie pentru a-și ridica premiul.

Minorii au nevoie de asistență psihologicăaceștia să își poată reveni, în urma traumatismului.„Rudele și prietenii lor au dispărut, au pierdut ființe 
sului. Spațios și silențios, garnitura de tramvai care a efectuat călătoria de probă l-a avut la bord pe primarul socialist al Parisului, Bertrand Delanoe. Primarul capitalei franceze a susținut încă de la început proiectul reintroducerii tramvaiului, chiar dacă acesta nu a fost agreat de parizieni de teamă că lucrările la linii ar putea perturba traficul.Atunci când va începe să

dragi, trebuie să li se acorde prioritate și să le fie asigurate necesitățile de bază”, a declarat ea. Copiii orfani vor fi 
circule în mod regulat, în decembrie 20Q6, tramvaiul electric parizian va fi cel mai utilizat din Europa și va deservi cel puțin 100.000 de călători zilnic. Costul proiectului a fost evaluat la suma de 200 de milioane de euro. Ideea introducerii unei noi rute de tramvai, denumită ,T3, a apărut atunci când orașul Paris și-a depus candidatura pentru a găzdui Jocurile Olimpice din 2012. 

încredințați rudelor apropiate sau vor fi adoptați, a precizat procurorul general al Gua- temalei, țară în care trecerea uraganului Stan a provocat moartea a peste 2.000 de persoane.Coordinatorul Crucii Roșii, Estuardo Carrera, a confirmat încheierea operațiunilor de căutare la Panabaj, dis- pâruții fiind considerați morți de autoritățile din Guatemala. Satul Panabaj a fost declarat „zonă de mare risc” sanitar de către autoritățile guatemaleze, pentru a evita epidemiile. Astfel, „locuitorii nu pot intra în perimetru, iar persoanele care locuiesc în apropiere trebuie să-și părăsească locuințele”, a precizat Estuardo Carrera.

loc deschiderea oficială a expoziției „Science of Aliens” de la Muzeul Științei din Londra.
(Foto: EPA)


