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Vremea se menține rece, cerul va fi 
mai mult acoperit.

dimineața la prânz seara

Foamea: ultima soluție

I Crăciun. Prețul unui brad la tăiereseste de50.000 de lei. (Foto: T. Mânu)_____

■ Patru profesori 
hunedoreni vor să intre 
în greva foamei în 
semn de protest.Deva (R.I.) - întâlnirea liderilor de sindicat cu ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, nu a dus la nici un

rezultat, astfel că greva profesorilor va continua și săptămâna viitoare, când sunt anunțate noi mișcări de protest. „Din păcate, greva merge mai departe”, precizează Paul Rusu, liderul Sindicatului din învățământul Preuniversitar. „Există o lipsă de comunicare între Guvern și sindicaliști;

nu există negociere atât timp când unul dintre parteneri rămâne inflexibil”.Pentru săptămâna următoare profesorii se pregătesc de mitinguri, atât în Capitală cât și în marile orășel „S-ar putea să organizăm un miting la Deva, încă nu se știe când, dar va fi sigur. Regretabil

3este că am primit patru solicitări pentru intrarea în greva foamei din partea unor cadre didactice”, mai spune Paul Rusu. Exemplul celor care âu intrat în greva foamei este urmat și de alții, tot mai mulți profesori apelând la această formă de protest și în restul țării.

• Preselecție. Femeile cu vârste cuprinse 
între 20 și 45 de ani, cu experiență în 
domeniul agricol, vor putea să se înscrie în 
baza de date a OMFM pentru locuri de 
muncă în Spania. Preselecția va avea loc azi 
și mâine (26, 27 noiembrie), începând cu 
ora 9,00, la sediul AJOFM Deva. (I.J.)

„Ziua ușilor deschise"Deva (I.J.) - Eveniment organizat la inițiativa Consiliului Superior al Magistraturii, „Ziua ușilor deschise” face parte din Strategia de Reformă a Sistemului Judiciar 2005-2007 și din Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar și va avea loc, astăzi, de la ora 10,30, la Tribunalul Hunedoara. Pe agenda manifestării se înscriu vizitarea Tribunalului și întâlnirea între judecătorii tribunalului cu reprezentanții societății civile și se va încheia cu prezentarea unui referat pe tema „Reforma justiției între necesitate și realitate”.

Prima zi a Campionatelor Naționale de Natație care au debutat, ieri, în municipiul Hunedoara, a fost marcată de descalificarea lui Răzvan Florea, primul campion olimpic din România, și de stabilirea a trei noi recorduri naționale la juniori, /p.7
* {Foto: Traian Mânu)

Blaga apără primarii „dezertori"
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■ Președintele executiv 
al PD nu este de acord 
cu înlocuirea edililor 
care părăsesc partidul.Deva (D.I.) - Iosif Blaga, președintele executiv al PD Hunedoara, s-a întâlnit cu reprezentanții administrației publice locale ai acestei formațiuni politice, mai precis

cu cei 15 primari pe care Partidul Democrat îi are în județul Hunedoara, fără a discuta însă despre modificările care vor fi aduse legii mi- grației politice. Conform ultimelor decizii luate la nivelul Alianței, nu numai consilierii își vor pierde postul dacă părăsesc de bunăvoie partidul care i-a susținut, ci și edilii- șefi. Cu toate că această pro

punere a venit chiar din partea PD, Blaga consideră că nu trebuia luată o asemenea decizie. „E o aberație, pentru că nu partidul l-a făcut primar, în noile condiții, ei vor începe să candideze ca independenți. Sunt de acord că în cazul consilierilor legea e normală și bine venită, însă nu pot fi de acord ca ea să fie aplicată și primarilor”, a declarat Blaga.

Cupluri și socri
Deva (R.I.) - Majoritatea cuplurilor de tineri sunt obligate să locuiască cu socrii. Necesitatea derivă din faptul că o locuință costă foarte mult, tinerilor nefiindu-le accesibile credite bancare. Traiul cu socrii nu este însă o fericire decât pentru puțini dintre ei./p.5

Aniversare Salvamont
■ în 25 de ani de activi
tate, Salvamont Lupeni 
a avut 3800 de acțiuni 
de salvare a turiștilor.Lupeni (M.S.) - Aproape 3800 de acțiuni de salvare, este bilanțul echipei Salvamont Lupeni, la aniversarea a 25 de ani de activitate. în acest timp, salvamontiștii din Lupeni au acordat asistență unui număr de 5400 de persoane care au urcat pe munte în zonele Vâlcan și Retezat, aria de acoperire a membrilor

echipei fiind de 54.000 ha, a declarat șeful Salvamont Lupeni, George Resiga. Din cauza avalanșelor și a frigului, 18 persoane și-au pierdut viața pe munte, în cei 25 de ani. Și tot în acești ani, salvamontiștii au reușit și o premieră națională, după ce au dotat refugiul Bucura cu panouri solare. Acțiunile dedicate împlinirii a 25 de ani de activitate a Salvamont Lupeni vor avea loc azi, când va fi vernisată o expoziție de fotografie. Duminică, manifestările vor continua, /p.3 tan în zona Lido din Deva au generat aseară o reacție în lanț care a angrenat opt autoturisme. /p.3 (Foto: Radu Brad)
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• Accident. Un autocar a căzut, joi, 24 
moiembrie, a.c., într-un râu din provincia 
peruană Huaochiri, situată la est de Lima, 
accidentul soldându-se cu cel puțin 25 de 
morți. Pompierii au scos corpurile 
neînsuflețite a 21 de persoane, alte patru 
decedând în drum spre spital. (M.F.)

• Exercițiu. Senatorul PSD Ion Vasile, tatăl 
jurnalistei Marie-Jeanne Ion, a declarat, ieri, 
că gestionarea crizei ostaticilor din Irak a 
fost un exercițiu de imagine al actualei pu
teri, care a inclus manipulări ale presei, pen
tru ca unii oameni politici să câștige, iar alții 
să piardă procente importante. (M.F.)

Europa, vizată de anchetă?

Calamități
Grecia (MF) - Locuințele și culturile din departamentul Sparta au fost inundate. Grecia este afectată, pentru a patra zi consecutiv, de ploi abundente, care au provocat inundarea mai multor locuințe. Din cauza rafalelor de vânt puternice înregistrate în Marea Egee, autoritățile au emis, vineri, o interdicție de navigație.

Incendiu la spital
Moscova (MF) - Patru persoane au murit într-un incendiu care s-a declanșat vineri, într-un spital din sudul Moscovei, iar alte 60 au fost evacuate, a anunțat agenția RIA Novosti, citată de AFP. Pompierii din capitala rusă au reușit să stingă incendiul, în timp ce autoritățile au deschis o anchetă penală.

Flăcări mistuitoare.

Vladimir Voronin

Voronin, 
nevinovat
Moldova (MF) - Co
misia Electorală Cen
trală (CEC) din Repu
blica Moldova a decis 
că președintele Vladi
mir Voronin nu a 
încălcat legislația prin 
declarațiile considera
te de opoziție drept 
implicare în campania 
electorală, transmite 
BASA-press. CEC a 
decis, însă, că va o- 
bliga postul de tele
viziune PRO TV Chi- 
șinău să acorde drept 
la replică pentru can
didatul partidului Ali
anța Moldova Noas
tră (AMN), vizat în 
discursul șefului statu
lui. Candidatul AMN 
la funcția de primar 
general al Chișinăului, 
Mircea Rusu, va 
beneficia de dreptul 
la o singură replică, 
aceasta fiind difuzată 
în condiții similare cu 
cele în care a fost 
prezentată emisiunea 
„în profunzime", în 
cadrul căreia au fost 
făcute afirmațiile 
președintelui Voronin.

fi Ancheta, susține 
Marty, va fi desfășurată 
în cooperare cu autori
tățile statelor europene.

București (MF) - Raportorul Consiliului Europei (CE) în problema presupuselor centre de detenție ale CIA în Europa, Dick Marty, consideră că ancheta pe care o Conduce ar trebui să vizeze toate statele europene și să nu .se refere numai la închisorile CIA, ci și la situația din Cau- cazul de Nord, a apreciat Dick Marty.Investigație amănunțităDe asemenea, investigația ar trebui să ia în considerare posibila folosire de către Statele Unite a unor locații de pe teritoriile statelor Consiliului Europei, pentru detenția și transportul ilegal al

Scopul lui Dick Marty (dreapta) vizează stabilirea adevăruluiunor deținuți în țări bănuite că ar admite tortura și tratamentele inumane. Ancheta, susține Marty, va fi desfășurată în strânsă cooperare cu autoritățile juridice ale
statelor membre, Uniunea Europeană, membrii Congresului american, cu jurnaliștii și organizațiile neguvernamentale, în special Human Rights Watch.

El consideră că, prin intermediul rețelei europene de sateliți, ar putea obține imagini despre transportul deținu- ților. „Astfel de imagini ar demonstra și orice încercare recentă de a șterge urmele unor locații mai vechi“, explică el într-o declarație adopt^j vineri de Comisia permanentă reunită la București, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei anunță că scopul anchetei este să stabilească adevărul, nu să „acuze" și nici să „sancționeze" una sau mai multe țări.„Trebuie trimis un mesaj clar și puternic: chiar și în numele războiului împotriva terorismului, practicile ilegale și inumane în legătură cu arestarea, transportul și detenția persoanelor, chiar a celor suspectate de terorism, nu vor fi tolerate în nici un stat membru sau observator
Irak. Ieri, în Bagdad au avut loc proteste ale oamenilor care doresc să fie demarată ancheta asupra crimei petrecută săptămâna trecută, în urma căreia șeful tribului Batta, Sheik Raderii Srhed, și fiul său și-au pierdut viața.

(Foto EPA)

Puterea și opoziția vor negocia

Epidemie de rujeolă
București (MF) - Ministerul Sănătății a cerut, vineri, măsuri de urgență pentru stoparea epidemiei de rujeolă din mai multe județe și dacă este cazul, reducerea vârstei de imunizare, după ce spitalele de boli infecțioase au anunțat că fac față cu greu avalanșei de copii bolnavi.Potrivit specialiștilor, este alarmat faptul că boala a apărut în forme grave la sugarii care nu pot fi vaccinați înainte de un an, ea fiind trasmisă de copiii care nu au fost imunizați la timp, susțin medicii. în perioada septembrie 2004-octombrie 2005, au fost 2.590 de cazuri de rujeolă.

Sg Nu s-a adoptat nici 
un alineat din proiectul 
de buget, nefiind întru
nit cvorumul necesar.

5consecutiv, a aceluiași amendament.Deputatul PSD Valeriu Zgonea a precizat că la reuni-

Vizită. Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul James L. Jones, va face, luni și marți, o vizită oficială în ; România. (Foto, epa)

București (MF) - Reuniunea liderilor grupurilor parlamentare din Camera Depu- taților și din Senat a fost solicitată, vineri, de către președintele de ședință, Radu Berceanu, pentru a găsi o soluție la absenteismul parlamentarilor, absenteism care a generat, în final, și suspendarea ședinței.Berceanu a fost nevoit să convoace reuniunea liderilor de grup, după ce cvorumul necesar, de 235 de parlamentari, nu a fost întrunit la supunerea la vot, de patru ori

CRIN ANTONESCU

Luni are loe o 
întâlnire cu 
opvzițit iți o even- 
tuali negociere 
pentru a adopta 
rapid w buget.

unea liderilor de grup s-au purtat o serie de discuții privind „pretențiile" pe care PSD le are pentru a asigura, în schimb, aprobarea proiectului de buget.„Aceasta a fost discuția, noi

am acceptat, am trtrfMnis că nu avem un mandat in momentul acesta de a negocia, dar cerem ca luni să începem discuții în așa fel încât bugetul să fie modificat", a precizat Zgonea.-Liderul grupului parlamentar al PNL din Camera Depu- taților, Crin Antonescu, a precizat că, în cadrul reuniunii s-a convenit ca luni „să aibă loc o întâlnire și o eventuală negociere, în condițiile în care opoziția afirmă că dorește și ea să avem cât mai repede un buget".El a adăugat că este foarte clar că majoritatea nu poate asigura singură cvorumul, din cauză că „e oricum o majoritate destul de fragilă, chiar pe hârtie".

Recompensă n
Bruxelles (MF) - înaltul reprezentant UE pentru Politică Externă, Javier Solana, a apreciat, vineri, că cele 25 de state membre ale UE ar trebui să recompenseze Macedonia, acordându-i statutul oficial de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, recomandat de Comisia Europeană, relatează AFP.„Avem obligația de a oferi această recompensă Macedoniei", a declarat Solana, reamintind angajamentul european față de țările balcanice care se află toate, în diferite stadii, pe calea integrării în Uniunea Europeană.

ffProhodul" învățământului
% CC va dezbate, luni, 
neconstituționalitatea 
unor articole ale Legii 
conflictelor de muncă.

Iași (MF) - Vineri dimineață, sute de cadre didactice, din județele Neamț, Botoșani, Vaslui, au sosit cu autocarele, dascălii adunându-se în fața Palatului Culturii din centrul municipiului. Sindicaliștii au improvizat un cortegiu funerar cu un manechin purtând figura premierului Tăriceanu, îmbrăcat în haine preoțești.„Profesorii au susținut permanent reforma din sistem, aceasta fiind singura noastră

așansă", a declarat Violeta A- mariei, liderul Federației Sindicatelor Libere din învățământ (FSLI) Iași.Curtea Constituțională (CC) va dezbate, luni, 28 noiembrie, a.c., începând cu ora 12.00, neconstituționalitatea un'or articole ale Legii conflictelor de muncă invocate de sindicaliștii din învățământ, conducerea Curții apreciind că acest dosar trebuie soluționat în regim de urgență, susțin surse din magistratură. Ofertele făcute de reprezentanții Guvernului la ultimele negocieri care au avut loc joi, profesorii susțin că nu le pot accepta.
Indonezia. Mai mult de 400 de păsări au fost distruse la Jakarta. Datorită virusului gripei aviare, mai mult de. un milion de păsări s-aiț îmbolnăvit. (Foto: epa)’---------- _ v----- ------------- J
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• Noi programe SAPARD. Patru noi 
măsuri SAPARD, pentru care sunt alocate 
fonduri de 220 de milioane de euro, ar 
putea fi acreditate de Comisia Europeană 
până la sfârșitul anului sau cel târziu în ia
nuarie 2006, a declarat directorul general al 
Agenției SAPARD, Samoilă Szabo. (T.S.)

• Comemorare. în data de 28 noiembrie se 
împlinesc 23 de ani de la moartea Reginei 
Mamă Elena, survenită la Florența, departe 
wțară. Personalitate puternică, a fost un 
real sprijin pentru Regele Mihai, fiind 
devotată și operelor de binefacere. (S.B.) •

Un sfert de veac pe munte

Au terminat cu școala!
Deva (D.I.) - Prefectul și subprefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu și Dan Pricăjan, au susținut în această săptămână ultimul examen pentru a putea intra în Corpul înalților Funcționari Publici. Este vorba despre un interviu pentru finalizarea cursurilor de perfecționare ce au constat din parcurgerea a șapte module tematice, organizate de InstitutulNațional de Administrație (INA), în partene- riat cu Ambasada Franței la București. „Rezultatele se vor face publice abia săptămâna viitoare, însă eu cred că totul este

Dan Pricăjan

■ Salvamontiștii din 
Lupeni au avut 3800 
de acțiuni de ajutorare 
a victimelor.

Lupeni (M.S.) - Viața sal- vamontiștilor se împarte între acțiunile concrete, de salvare a turiștilor care au nevoie de ajutor pe munte, și cea de prevenire a unor posibile accidente. Nu de puține ori, acțiunile salvamontiștilor rămân necunoscute, poate tocmai datorită modestiei lor caracteristice.Șeful Salvamont Lupeni, George Resiga, povestește că, în decursul vremii, a participat la mai multe acțiuni spectaculoase, dar cea care l-a marcat cel mai mult a avut loc pe 23 mai 1992. Atunci, paznicul Rezervației științifice „Gemenele”, în Retezat,

Dacă te prinde nepregătit muntele nu te iartă (Foto: arhiva)i-a anunțat pe salvamontiști că două persoane au rămas blocate pe munte, în zona Crestei Judele. „Am plecat cu o mașină și am avut un accident. Paznicul de la Gemenele a plecat spre noi și a avut, și
el, un accident. S-a trimis o a treia mașină, care a reușit să ajungă aproape de locul în care se aflau cele două victime, dar echipa Salvamont a fost surprinsă de o avalanșă, din care a scăpat cu bine. în

final, i-am găsit pe cei doi turiști, dar, din păcate, aceștia muriseră. Când i-am adus de pe munte, ne-a prins o altă avalanșă, din care am reușit, în final, să ne salvăm”, spunea șeful Salvamont.
Tamponări în lanț

în regulă. Așteptăm actul oficial pentru a putea ști sigur dacă am devenit sau nu Inalți Funcționari Publici”, ne-a declarat pbprefectul Dan Pricăjan.

în Retezat a venit iama (Foto: arhivă)

Precauții în Retezat
Deva (M.S.) - Turiștii sunt sfătuiți să evite urcarea în Retezat la o altitudine mai mare de 1500 metri, din cauza stratului de zăpadă combinată cu apă prezent mai sus de această cotă, a declarat șeful Salvamont Lupeni, George Resiga. în Masivul Retezat ninge de două zile, pe văile unde zăpada este viscolită fiind semnalat un strat de 30-40 centimetri. în schimb, pe creste zăpada nu depășește 10 cm. Din cauza calității stratului de zăpadă, nu este exclusă apariția avalanșelor. „Este bine ca turiștii să evite traseele de creastă, chiar dacă sunt pre- cauți”, a afirmat Resiga. Deocamdată, starea zăpezii nu permite practicarea schiului. De altfel, în stațiunea Straja, din Valea Jiului, instalațiile de transport pe cablu sunt oprite.

■ Nu mai puțin de opt 
mașini au fost impli
cate, ieri, la Deva, într- 
un accident rutier.

Deva (T.S.) Două accidente rutiere, produse la mică distanță unul de celălalt, au făcut ca zona Lido din Deva să arate ca un cimitir de mașini. Asta deoarece, numărul mașinilor implicate în cele două evenimente rutiere a fost de opt. Primul accident a fost cauzat de un șofer din Alba Iulia care nu a acordat prioritate, lovind o mașină. în urma impactului, aceasta a

ricoșat, lovind o altă mașină, aflată pe trotuar. în același timp, pe partea cealaltă a drumului, cinci șoferi au intrat imul în celălalt după ce șoferul din față a frânat brusc de teamă să nu fie victima primului accident. Nici unul din cei implicați în accident nu a suferit răni grave.

Sperietură și mulți nervi

Străini expulzați din județ
■ Unsprezece cetățeni 
străini au fost scoși din 
județ și escortați până 
la frontieră.

Tiberiu Stroia 
tlberiu.stroia@lnformmedia.ro

Deva - Potrivit șefului Biroului pentru străini Hunedoara, subcomisar Nicolae Calbor, în acest an, polițiștii hunedoreni au efectuat un număr de 100 de controale pentru a verifica legalitatea șederii străinilor pe teritoriul județului. în urma acestor activități au fost depistați

69 de străini cu dreptul de ședere expirat.„Analizând situația fiecărui străin, pentru 52 dintre aceștia s-a impus măsura de părăsire a teritoriului României, 11 fiind returnați polițiștilor de frontieră sub escortă”, afirmă subcomisarul Nicolae Calbor.
WlMl BMMl

Țara de origine Număr
R. Moldova 39 '
Italia 7 ;
Iordania 2
Germania 5
Turcia

V
2

Rectificare de buget 
pentru medicamente

Deva (I.J.) - Lipsa în farmacii a medicamentelor compensate și gratuite în tot județul a dus la disperare pe toți bolnavii. Aceasta s-a datorat terminării plafonului de 26 de miliarde de lei primiți de la CJAS Hunedoara. Situația nu mai durează mult, afirmă purtătorul de cuvânt al Casei, Ovidiu Bîndea: „Este posibil ca de luni toate farmaciile din județ să poată ono

ra rețetele gratuite și compensate. Aceasta este posibil datorită faptului că am primit rectificarea de buget ieri, acum lucrăm la „împărțitul” banilor”. CJAS Hunedoara a primit mai mult de 150 miliarde de lei, din care 66,5 mid. vor fi distribute spitalelor, iar 31 mid. pentru medicamentele pentru luna decembrie. Restul de bani se împart arieratelor pentru 2004.

cetățeni. dreptul de ședere.

•:s \ .
Anul 2004 Anul 2005 8

Număr total 54 69 |
Scoși sub escortă 10 11 i
Expulzați 36 52 I

f 1în același context, 10 cetățeni moldoveni și unul turc au primit ordin de părăsire a țării deoarece nu au respectat scopul venirii în România.Marea majoritate a cetățenilor care au fost expulzați din județ provin din Republica Moldova (39), urmată de Italia, cu șapte persoane, și Germania, cu cinci

Au mai primit ordinul de a părăsi țara un bulgar, doi iordanieni, doi turci și un austriac.Anul trecut, polițiștii hunedoreni au depistat 54 de străini care stăteau ilegal în județ. Dintre aceștia, pentru 36 s-a luat dispoziția de părăsire a țării, 10 au fost scoși din țară sub escortă, iar pentru șapte s-a prelungit
LuniDacă-ar fi știut Dece- bal pe mâinile cui va ajunge aurul dacilor, probabil că ar fi renunțat să-și mai taie beregata și ar fi cheltuit kosonii prin birturile romanilor; Și ăsta după ce ultimele indicii care ne parvin de la Bivo- laru, fost deputat PSD, arată că o parte din brățările dacilor au ajuns pe la Năstase și Talpeș. Cine știe, poate și Cloșca cu puii de aur o fi ajuns pe la ferma de la Cornu. Asta înseamnă că atunci când Năstase ne-a trimis să-i numărăm ouăle, s-o fi referit la alea de aur?

Te duci ospătar și vii curvă

MarțiSărăcie mare în județ, monșer! Motiv pentru care, câteva tinere au fost ușor ademenite de niște proxeneți care le promiteau slujbe, în însorita Italie, pe bani frumoși. Bineînțeles că atunci când au ajuns prin fostul Imperiu Roman, fetele au tras imediat concluzia că ospătar sau barman înseamnă de fapt... prostituată. Mai rămâne să aflăm că tâmplar sau dulgher înseamnă homosexual. La cât se „prostituează” aleșii noștri, nu e de mirare că am ajuns o țară de proxeneți și curve.

MiercuriPatroni de baruri și restaurante, vi se pregătește ceva! Taxa pe scaun gândită de taica Remeș stă să apară din nou. Există posibilitatea ca, de la anu', barurile și restaurantele să nu mai aibă scaune. Totul va fi transformat în locuri în care poți să servești urgent celebra „una mică”. Consumatorii înrăiți, aceștia vor avea șansa să transpună în practică expresia „om cu scaun la cap” în ceva de genul „Om cu scaun pe cap prin oraș”.

Luăm scaunul dacă-l plătim?

Guvernul cere taxe. Aleluia!

JoiNici pentru slujitorii Domnului lucrurile nu stau bine deloc. Dis- perăți să adune bani la buget, guvernanții s-au gândit să pună T.V.A și pe ceea ce se vinde prin biserici. Enoriașii vor avea ocazia să achiziționeze lumânări la 2.500 de lei bucata plus T.V.A. Mai greu va fi cu acatistele. Oare cât costă un acatist cu T.V.A? Și dacă nu ajunge acolo unde trebuie, cine returnează T.V.A-ul? Băi, frate, ai noștri or să-l bage pe Dumnezeu în faliment!

VineriA mai trecut o săptămână și elevii n- au mai început școala. Și dacă ținem cont că, în curând, vor intra în vacanță, săracii elevi or să ajungă în situația de a fi duși de părinți la școală. Și asta pentru că ei nu vor mai ști unde este. De aceea, pentru a evita astfel de confuzii, este recomandabil ca elevii să mai treacă din când în când pe-acolo. Cât despre carte, cine are nevoie de așa ceva?! Poate guvernanții!

Cât mai chiulesc profil ăștia?

mailto:tlberiu.stroia@lnformmedia.ro
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1857 - S-a născut lingvistul elvețian Ferdinand de Sau- 
ssute (m. 1913).
1912 - S-a născut Eugen lonescu (foto), dramaturg francez

de origine română (m. 1994).
1938 - S-a născut cântăreața ameri
cană Tina Turner (Anna Mae Bullock). 
1940 - Legionarii masacrează, în 
închisoarea Jilava, peste 60 de deținuți, 
foști demnitari și alte persoane care 
urmau să fie judecate pentru acțiuni 

antilegionare din timpul lui Carol al II—lea (Masacrul de la 
Jilava).
1949 - S-a născut Ivan Patzalchin, multiplu campion la 
caiac-canoe.
1968 - S-a născut Francisc Vaștag, de trei ori campion 
mondial la box.
1970 - A murit Vladimir Streinu (Nicolae lordache), poet 
și critic literar (n. 1902).

Prognoza meteo pentru astazi:Cer acoperit și posibile ninsori. Temperatura va înregistra o maximă de 12°G și o minimă de 6°C. Vântul va sufla slab, cu unele intensificări noaptea.. Prognoza meteo pentru două zile:
Duminică. Vremea rămâne rece, cu cer înnorat. Sunt posibile averse de ploaie ninsoare. Temperaturile vor fi cuprinse între 7 și 13 °C.
Luni. Cerul va fi mai mult noros. Maxima va fi de 13°C, iar minima de 7°C. Vânt potrivit ca intensitate, din SE.

CALENDAR RELIGIOS

Calendar ortodox:________________________________
Cuv. Alipie Stâlpnicul; Cuv. Nicon din Armenia; Cuv Stelian 
Paflagonul

Calendar greco-catolic:____________________________
Sf. Alip Stilitul; S. Nicon

Calendar romano-catolic:__________________________
Sf. loan Berchmans

Soluția integrantei din numărul 

precedent: S-A-N-T- 

MENESTREL - RAZA - ERA - 

VENI - CANT - NI - TOL - I - LA

- SOLEMN - DOINA - EA - CERC

- CON - U - BUF - HUO - BP - 

IAD - ED - US - DUETE - APO- 

LO - ANI - OZONA - ARIE.

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgente 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

ÎNTRERUPERI APĂ, 6AZ, CURENT

Energie electrică_________________________________
Va fi întreruptă furnizarea energiei electrice, luni, între 
orele:
08-00 - 14.00, în localitățile: Fizești, Gura Luncii, Galați, 
Râu Alb, Râu Mic și Coroiești.
08.30 - 15.00, în Deva, pe strada George Coșbuc, bl.21, 
sc.D și E.

Gaz metan_________________ _ ___________________
în week-end și luni nu sunt programate întreruperi în 
furnizarea gazului metan.
Apă _____________ __ _________________________
Astăzi și în următoarele două zile nu se întrerupe 
furnizarea apei în Deva.

1

REȚETA ZILE!

Vinete umplute
Ingrediente: 4 vinete lungi, 500 g ceapă, 500 g roșii bine coapte, 6 căței de usturoi, 200 ml ulei de măsline, sare, piper.
Mod de preparare:Cojiți vinetele, tăiați-le în două pe lung, puneți-le într-un castron mai mare, pudrați- le cu sare și lăsați-le să zemuiască 30 de minute. Curățați ceapa și usturoiul și tocați ceapa ceva mai mare. Opăriți roșiile, curățați-le de pieliță și tăiați-le rondele. Spălați vinetele de sare sub jetul de apă rece, ștergeți-le și prăjiți-le pe ambele părți, în 100 ml de ulei. Lăsați-le să se scurgă despicate. în altă tigaie căliți ceapa tocată într-o lingură de ulei, amestecând continuu. Peste fiecare jumătate de vânătă se pune ceapa, roșiile și cățeii zdrobiți de usturoi. Se stropesc cu restul de ulei, se condimentează cu sare și piper și se introduc la cuptor circa 30 de minute.

4:00 Gimnastică artistică: 
CM, la Melbourne 
(live)

7:30 Ceasul deșteptător 
Emisiune interactivă de 
divertisment și infor
mații

8:20 Teleshopping
8gB Desene 

‘animate
9:30 Mic, da1 volnici 

10:00 Eurovision 
Junior 2005. Vkfeo- 
dipuri (II)

1130 Gimnastică 
artistică: CM, la Mel
bourne (live)

12:00 Lumea-n 
care trăim

13:00 Orizont 2007
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
14:15 0 vedetă...

populară
16:00 Parteneri 

de week-end
16:30 Cu Irina 

la cafea
18:00 Teleenddopedla 
19:00 Jurnalul TVR.

Meteo. 
Spoit

6:55 10 ani de ProVești - 
ProVestea continuă 
2000 

7:00 Teo-10 ani de • 
ProVești - ProVestea 
continuă 2000 (r) 

83010 ani de ProVești - 
ProVestea continuă 
2000

9:15 losif, regele viselor
13 (animație, SUA, 2000) 

11:00 10 ani de ProVești- 
ProVestea continuă 
2000 (II) 

11:45 Promotor 
12:15 Magazin UCL 
13:00 Știrile ProTv 
13:05 10 ani de ProVești - 

ProVestea continuă 
2000 (III) 

14:15 Aventura prieteniei 
(aventuri, SUA, 1995) 
Cu: Jesse Bradford, 
Bruce Davison - 

16:0010 ani de ProVești - 
ProVestea continuă 
2000 (IV) 

17:00 Tu ești, tu câștlgll 
1830 Stilul Oana Cuzlno 
18:30 Te vezi la Știrile ProTv 
19:00 Știrile Pro TV. Sport

730 Gillette World Sport 
8:00 Jim Button 
8:30 Desene animate: 

EJAstro, roboțelul 
9:00 Desene animate: 

(■jRățoi de oraș 
9:45 Casa de piatră 

10:15 Roata de rezervă 
11:00 Nava spațială 

V^ltoawSbil, dar 

—adevărat 
13:W Știri 
13:15 valeții mușchetarilor

2 (comedie, Franța, 
T»’«1974) Cu: Jean Val

mont Yvan Tanguy,
Gib Grossac. 0 parodie , 
dună filmele re ne 

prezintă aventurile 
mușchetarilor, numai
că, acum, ne vom dis- I 
tra urmărindu-i pe slu- i 
litorii Iar. Mușchetarii ’

1 
i

t

i
t

16:30 Cel mal frumoși ani (r)

I
I
i
I 
I

i 
i
i

i
i

l

i
s
i
t

■i
I
i

S
i
t

£

Berbec v
în prima parte a zilei sunteți visător. Aveți tendința să negli
jați probleme importante pe care le aveți de rezolvat. Nu 
este momentul să începeți activități noi.

Taur
Talentul dvs. creativ este apreciat în societate. Ar fi bine 
să îl folosiți pentru rezolvarea problemelor profesionale și 
în afaceri. O rudă vă ajută să evitați o problemă.

Gemeni _ ________ _______ _____________ ii___ ...
Nu sunteți prea comunicativ și ar fi bine să amânați înfr*^ 
nirile de afaceri, Vă sfătuim să amânați deciziile importările 
în domeniul financiar. Dedicați-vă relaxării!

Rac;x<_  __ . __
Aveți succes în toate activitățile legate de cămin, dar și în 
societate. Puteți să vă faceți planuri de viitor. Ideile dum
neavoastră sunt apreciate de partenerul dvs. și de amici.

Leu _ ______ _ ___
Puterea creativă de care dispuneți vă îndeamnă să începeți 
o activitate nouă. Aveți toate șansele de reușită pe plan 
intelectual și sentimental. Odihniți-vă!

Fecioara
în prima parte a zilei, sunteți mai sensibil decât de obicei, 
iar relațiile cu anturajul ar putea fi ușor tensionate. Nu 
faceți promisiuni pe care nu le veți putea onora!

Balanța_____•___ ___  ________ ____ ____________,___  ___
în viața dvs. au loc schimbări care vă oferă multe satis
facții. Activitatea intelectuală intensă și puterea creativă de 
care dispuneți contribuie la succesul dumneavoastră.

Scorpion , . ' ____ _

începeți ziua plin de optimism și cu o imaginație debor- 
dantă. Aveți toate șansele să vă faceți remarcat talentul 
artistic. O personalitate din domeniul artelor va juca un 
rol important în cariera dvs.

Săgetător ____________ _____________ ,

Se pare că nu aveți momente de relaxare. Astăzi pute^ 
avea realizări pe plan financiar. Dacă vă stăpâniți ner
vozitatea, relațiile cu partenerul de viață pot fi bune.

Capricorn _ 1______1____

Aveți șanse de reușită în tot. Este un moment excelent 
pentru a susține examene. Relațiile pe plan sentimental 
sunt bune. Acordați mai multă atenție familiei.

Vărsător
Sunteți hotărât să începeți o afacere. Dacă reușiți să vă 
puneți la lucru imaginația și inventivitatea puteți face rost 
de o sumă mare de.bani. Evitați călătoriile lungi.

£§âSl .....___ ____________________________  '2*2^ Zi favorabilă pentru planuri de viitor și pentru demararea ( 
unor noi activități. Relațiile ou prietenii șl cu partenerul de"?) 
viață sunt excelente. Nu vă pripiți să luați decizii importantei i

Pofta bunăl (Foto: arhiva)

2030 Anala Eurovision
Junior Festivalul Inter
național al Cântecului 
pentru copii, Hasselt, 
2005

2330 Jurnalul TVR 
2330 Profesioniștii 

030 Un plan .simplu* 
’“(thriller, SUA 1998)

Cu: Kyle MacLachlan, 
Peter Coyote, Amy 
Locane, Booth și Earl, 

. 1 doi polițiști, aflați într- 
un control de rutină, 

”* descoperă pe un drum 
pustiu urmele con
fruntării sângeroase 
dintre două bande de 
traficanțl de droguri.

2i20 Jurnalul TVR
(reluare)

330 Eurodlspecer (r)
I M WttKtn"

(reluare) 
li:55 Euro-DIspecer 
‘icOO Gimnastici 

artistici: CM, la Mel
bourne (llvs)

20:30 Foc îhaudșat
E acțiune, SUA, 2001)

* ■ • Cu: Steven Seagal,
DMX, Isaiah Washing
ton. „Foc încrucișat a 
fost realizat după un

* roman scris de John 
Westermann pe care 
Joel Silver l-a 
achiziționat imediat 
după ce a fost publi
cat însă a așteptat

. până acum pentru a-l 
., ecraniza.
«aș Vasul fatomă 

••(horror, SUA 
2002)

13010 ani de ProVești ■ 
ProVestea continui 
2000 (r)

345 Foc încrucișat 
ia (acțiune, SUA 

2001, r)
5:30 Stilul Oana Cuzlno (r) 
8:00 Ta vezi la Știrila Pro 
.. ftW 
"30 Promotor

(r)

jitorli lor. Mușchetarii 
nu mal au nici o va
loare... Sunt leneși și 
bețivi... Acum, totul 
depinde de slujitorii 
lori

1830 Săptămâna flnandară 
19:00 Observator. Sport

2030 Animat Planet
21:15 Gogomanii ;
22:00 Dublu Impact (acțiune,!

riSUA, 1991)
Oslo Ascensorul udgal 

ra(thrlller, coprod., 2t
230 Concurs Interactiv 
3:00 Observator 
MM Dublu Impact
. „(acțiune, SUA 1991, r) ■ 

Cu: Jean-Claude Van < 
Damme, Geoffrey 
Lewis, Alan Scane,

I
1

rafthrlller, coprodT*2001)!

i 
j
ii 
t

udiruTiE! ueviney ț
Lewis, Alan Scane, ■
Bolo Yeung. Un film < 
de referință pentru toți, 

-................. 1 ' i
I 
i

1 
i 

într-o postură inedită. 
El joacă rolurile a doi 
gemeni, despărțlți la 
naștere printr-un 
nefericit concurs de 
împrejurări, soldat cu

«J0_____. __
adaviratl (r)-

Iubitorii genului, 
„Dublu impact" îl 
prezintă pe Jean 
Claude Van Damme

t 
I

I 
I

moartea părinților lor. i 
) Incredibil, dar

0830 Universul cunoașterii 
09:00 Arca lui Noe 09:30 
împreună pentru natură 10:00 
Natură și aventură 1030 Oala 
sub presiune 12:00 Televi
ziunea, dargostea meal 1330 
Agenția de plasare 1430 Fot- , 
bal: CFR Cluj - Gloria Bistrița, 
in Dicizia A (live) 1 Aven
turi secrete (s) 1630 Destin 
de campion 17:00 Via sacra 
18:00 Miracole (s) 19:00 Isto
ria Imperiului Britanic. Partea 
a doua 20:00 Trăsniții din 
Queens (s) 2030 Amy (s) 
21:30 Jurnalul TVR 22:00 
Petru cel Mare (dramă 
istorică, SUA, 1986) 23:00 
Acasă în inima mea (dramă, 
SUA 2000) Cu: Natalie Port
man, Ashley Judd. Novalee '• 
Nation, în vârstă de 17 ani și . 
însărcinată, n-a avut niciodată 
parte de un cămin adevărat..

11:00 Totul despre casa mea 
11:30 Agenția de turism 
1230 Fashion 1230 Raven (s) 
13:00 A treia planetă de la 
Soare (s) 13:30 Un partener I 
fantomă (s) 14:30 Danny sl < 
Brett: Bijuteriile contesei (fi ’ 
16:30 Taxi Driver (reluare) < 
1730 Cuscrele (r) 1830 Jur-1 
nai de seară 1945 țara Iu' 
Papură Vouă 20:00 Fotbal: 
Poli Timișoara - Pandurii Tg. i 
Jiu (live) 22:00 Sânge pentru ‘ 
sânge (film artlștic) 0030 
Clubbing 00:30 Emmanuelle, 
(reluare)

09:45 Teleshopping 10:00 
Pokămon 10:30 Descoperă 
România 1130 Teleshopping 
11:15 Misterele planetei 
albastre 12:00 Teleshopping 
12:15 Cupluri celebre la Ho
llywood 12:45 Teleshopping 
1330 Joe Kidd 1530 Doctorul 
de suflete 17:00 Cursa 
spațială 1930 Telefonul de la 
miezul nopții 20900 Occident 
2230 Lege șl fărădelege 
23:30 Saturday Night 00:30 
Prime Invazia (s)

064X) Bandiții (r) 0830 Tropul 
dorit (r) 09:15 Uzuipatoarea 
(s) 11:00 Să iubiești din nou 
(s) 12:00 înger rebel (s) 13:00 
Sărmana Maria (r) Cu: Thalia, 
Fernando Colunga, Irăn Eory, 
Ricardo Blume 15:15 Bandiții 
(s) 17:20 Rețeta de acasă 
17:30 Poveștiri adevărate 
1825 Vremea de Acasă 1830 
împotriva destinului (s) 1930 
Inocență furată (s) 20:30 
Păcatele Evei (s) 2130 Trupul 
dorit (s) 2330 Uzurpatoarea 
(r) 0130 Poveștiri adevărate 
(r) 02:30 Păcatele Evei (s, r) 
03:30 Acasă în bucătărie (r)

06.30-0730 Observator -
Deva (r)

16.30-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

PRIMA TV
0830 Sărit de pe fix (s) 09X0 
Un taxi numit dreptate (s) 
10:00 Orizonturi europene 
10:30 News Radio (s) 11:00 
Sport, dietă șl o vedetă 1130 
Tele RON 13:00 Viață de ’ 
vedetă 1330 în teren (s) 1430 
Săptămâna nebună (r) 1530 
Super Nany (r) 17:00 Aven
turile familiei Vijelie (r) 18:00 

Focus 19:00 Camera de râs 
1930 Hugo 20:00 The Run
ning Man (acțiune, SUA, 
1987) 2230 Poliția în acțiune 
M 23:00 Trădați în dragoste 
(r) 00:00 Senzații Interzise . 
02:30 Sound of Style. Par
ticipă: Beyonce Knowles

0830 Teleshopping 09:00 
Marș forțat (r) 1030 La limită 
1030 Vis de vacanță (r) 1130 
Acasă la Nicolae lorga (d) 
1230 Fan X 1330 Economia 
în 60 de minute 1430 O casă 
de nebuni (s, r) 1430 Pasul 
Fortunei (r) 1630 Esențe 1730 
Highlife (r) 18:00 Briefing 

1930 Știri 1930 Visând 
la Joseph Lees (dramă, Marea 
Britanic, 1998) Cu: Rupert 
Graves, Samantha Morton, ; 
Lee Ross. Somerset, 1958. 
2130 Fotbal II Calclo 2330 
Pețltoarea (sj 0030 Euroblltz 

- Automotor

0645 Ziarul realității 11:15 
Kilocrudada 12:00 Realitatea 
de la 12:001330 Realitatea 
de la 13:00 13:15 Autoshow 
(r) 1430 Realitatea de la ora 
14:00 1530 Realitatea de la 
ora 15:00 15:15 Docu
mentarea realității 1630 Real
itatea de la ora 16:00 1830 
Realitatea de la 18:00 1845 
Deschide România I 19:00 
Realitatea de la 19:00 2030 
Realitatea de la 20:00 20:15 
Deschide România I 22:00 
Realitatea de la 22:00 22:15 
Am o știre pentru tlnel Cu 
Andrei Gheorghe 2330 Rea
litatea de la 23:00 0030 Rea
litatea de la 00:00

08:00 Curse. Cei mai mari 
cheltuitori 0930 Motociclete 
americane. Motocicleta Ca
rroll Shelby 1 1030 Pasionat 
de pescuit. Bombardierele 
rusești 1030 Pasionat de pes
cuit. La pescuit de păstrăv 
11:00 Secretele imperiilor 
străvechi Orașe de oainlMâ 
12:00 Vânătorii de 
1330 Supersonic 1430 Curse 
1530 Motociclete americane 
16:00 Știința vitezei 1730 
Curse de stradă 18:00 
Supraviețuitori In condiții 
extreme 1930 Proiecte de vis 
2030 Războaie în aer 2130 
Tu alegi azil 0030 Ora Zero 
01:00 Bralnlac: Maniaci al 
știința!
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• Oprire. Raiffeisen Bank va întrerupe 
funcționarea ATM-urilor și POS-urilor, 
duminică și luni, între orele 4 și 6 dimineața, 
întreruperea este necesară pentru pregătirea 
rețelei pentru perioada sărbătorilor, care 
reprezintă perioada de vârf în activitatea 
bancară. (C.P.)

Reclamații la adresa „nașului"
® Controlorii din 
trenurile de călători 
pot fi reclamați dacă îi 
„protejează" pe blatiști.

• Pregătiri de Crăciun Peste 300 de copii 
și 100 de voluntari au demarat activități 
specifice perioadei premergătoare Crăciu- 
nului. Seria „Crăciun împreună", organizată 
de Asociația „Sprijiniți copiii, include procu
rarea de resurse naturale necesare con
fecționării podoabelor de brad și darurilor și 
pregătirea spectacolului de Crăciun. (R.l.)

Prețuri medii în piețe

Roșii 3,5-4 leiAq
Ardei gras 4-5 leiAg
Varză dulce 2 leiAq
Varză murată 3,5-4 lei/kg
Spanac 3 lei/kg
Salată verde 1 leu/buc.
Ceapă 1,5 lei/kq
Ridichi 1 leu/legătura
Conopidă 3,5 lei/kg
Fasole uscată 4,5 leiAg
Cartofi 1-1,2 lei/kg
Morcovi 1,5-2 leiAg
Pătrunjel 3 leiAg
Usturoi 6 leiAg
Telină 1,5 lei/buc.
Mere 1,5-2,5 leiAg
Pere 1-2,5 lei/kg
Struguri 5-8,5 leiAg
Portocale 4 lei/kg

Lapte 1,5 lei/litrul
Brâneă dulce 2,5-3 lei/buc.
Smântână ’ 2,5 lei/borcanul
Telemea oi 12 lei/kq
Ouă 0,5 -0,6 lei/buc.

Clara Păs__________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Șefii și conductorii de tren, care pretind avantaje materiale din partea persoanelor care nu posedă legitimații de călătorie valabile, vor putea fi reclamați telefonic sau în scris la Regionala de Transport Feroviar de Călători Timișoara - Serviciul Dispecerat. Astfel orice călător hunedorean va avea de acum posibilitatea să îi dea în vileag pe „nașii” care nu iau măsurile care se impun împotriva celor care circulă pe rutele CFR fără bilete. „Telefonic aceste reclamații le primim la numerele 0256-493807 sau la
Cum este viața cu socrii?

Incendiu mistuitor
Ciopeia (M.T.) - Două persoane au fost internate în1 spital,'-intoxicate eu mbnoxid de carbon, după ce un incendiu le-a mistuit locuința. Joi, în jurul orei 20:35, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizată telefonic despre faptul că, la imobilul nr.32, din satul Ciopeia, comuna Sântămăria-Orlea, al cărui proprietar este Cornel L, de 84 de ani, a izbucnit un incendiu. Locuința a ars în proporție de 40 la’sută, iar prejudiciul a fost estimat la 50.000 RON. Focul a fost localizat și stins de pompierii militari din Râu de Mori și cei civili din Hațeg, iar flăcările au izbucnit din cauza unui scurtcircuit la instalația electrică a locuinței. Mircea I., 54 de ani, și Elena I., 48 de ani, care domiciliau în acea casă, au fost transportați la Spitalul Orășenesc Hațeg, în urma intoxicării cu monoxid de carbon, rămânând sub supraveghere.

■ Traiul cuplurilor 
tinere alături de socri 
decurge actualmente 
din necesitate.

. Deva (R.I.) - Este o' vorbă care spune: „Nu te plânge că soacra a venit să stea la voi între Crăciun și Anul Nou; gândește-te ce-ar fi dacă ar sta la voi între Anul Nou și Crăciun!”... Există multe cupluri tinere care, din diverse motive, sunt nevoite să locuiască cu socrii. în prea puține cazuri relațiile dintre ei sunt caracterizate de armonie.G.B., 30 de ani, din Deva, stă în apartamentul lor: „Cu soacra merge, cu socrul e mai greu! Din păcate, e un stil de

Se efectuează controale pentru depistarea blatiștilor și "nașilor"0722-692300. în paralel cu această acțiune, efectuăm controale pe toate secțiile de circulație, în scopul reducerii numărului de călători fraudu- loși. Se vor verifica cu ocazia 
viață care nu-ți prea oferă intimitate: sex pe șușotite, soacra are chef să se .uite la televizor, la telenovela preferată, în camera noastră - de ce nu?... Avantajul este că îmi îngrijește și iubește copilul; pentru asta las de la mine. E adevăraț, cel mai bine este să stăm singuri dar, uneori, ești forțat de împrejurări să ajungi în situația asta”.M.H., 28 de ani, din Deva, stă la socri: „Când ești la ea în casă trebuie să te conformezi regulilor pe care le impune ea. Nu poți găti ce îți place, nu poți să dormi când ai chef, trebuie să dai bani în casă și nu-ți rămân niciodată suficienți...”Psihologul este de părere 

acestor acțiuni valabilitatea legitimațiilor de călătorie și dacă șefii și conductorii de tren își îndeplinesc corespunzător sarcinile de serviciu”, a declarat Bogdan

Nu e ușor să stea trei generații sub același acoperișcă: „E normal să existe conflictul între generații; uneori poate fi fără efecte, un conflict mocnit, de exemplu, atunci când sunt trei generații sub același acoperiș. Alteori poate fi un adevărat Război al nervilor”. Problema pe care psihologii o identifică este tocmai acolo unde toți 

'(Foto: T. Mânu)Rolea, directorul regionalei CFR. Călătorii depistați în neregulă vor fi tratați conform reglementărilor în vigoare, iar angajații CFR riscă sancțiuni disciplinare.

(Foto: arhivă)văd un avantaj: „Deoarece generația activă lucrează, bunicii sunt cei care au grijă de nepoți și le inoculează acestora valorile lor. De cele mai multe ori, copiii nu se dezvoltă ca ființe autonome și cresc cu ideea că totul li se cuvine, acasă, la școală, în societate.

închidere (lei/acț)(%)
1. SNP PETROM 0,4400 +0,46

TRANZACȚII BURSIERE

Societatea Preț Variație

2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 2,1900 +3,79
3. TIV 1,3100 +3,97
4. BRD 13,7000 +2,24
5. IMPACT 0,4510 +0,67
6. AZOMUREȘ 0,2840 +2,53
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9750 0
8. ROMPETROL 

RAFINARE fRRH
0,1070 -2,73

9. HABER 0,3600 +20
10. BCCARPATICA 0,5450 +0,95
11. DECEBAL
12. ARGUS CT

0,0092
0.3100

0
-3,13

Rubrică realizată de S\/M IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Suntem români și eu cred că este bine, într-un fel, că s-a ridicat acel drapel românesc într-un loc de unde poate fi văzut de toată lumea. Este foarte bine.
Andrei Claudiu Culda, 
Deva

1 liră 5,3504 lei
1 franc 2,3642 lei
1 gr. aur 49,5830 lei
100 forinți

<............................

Cursul valutar

1 dolar 3,1104 lei
1 euro 3,6578 lei

Pâine albă
Pâine albă Jelii
Pâine albă la tavă felii
Pâine semialbă
Pâine semialbă Jelii1S

Pâine nmltieereale 
felii

Hi șrr. Mihai I «r, Z

'tei: ț+40254/ ”7
Faxt f -4W254) 713421

< v Pâine neagră
■v Pâine neagră felii
C" Pranzeluță albă

■ [’ranzelută minimulti 
Pâine graham

op Pâine tradițională 
Pâine floare 

s

, .. ' ....

Mc
PRIMUL ANUAR

DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ
2006

Sună acum la tel: 0254/712.255: 0788/639.216: 
0788/633.861 : 0788/633.862

e-mail: unusolitaire@comser.ro: unusolitaire@yahoo.com
RECLAME

Mă bucur. Mă supără că oamenii se bucură de orice lucru imprimat cu steagul Americii. Mă întreb de ce nu există plase cu tricolorul românesc?
Matei, 
Brad

Nu l-am văzut până în acest moment.Nu știu dacă este bine sau rău, dar pot spune că suntem români și trăim în România! Deci poate fi un drapel pe Cetate. 
MlHAELA CăsăLEAN,

Deva

Este foarte bine pentru că suntem români și asta trebuie să știe toată lumea. Acum, că se apropie 1 Decembrie, este bine că s-a pus un steag românesc pe Cetate. 
Norana Cursaru,
Deva

E frumos pentru că eu cred că așa făceau și dacii, în vremea lor. Ridicau în cetățile lor „lupul”, drapelul pe care-1 știe toată lumea care cunoaște istorie.
Ionel Toma, 
Deva

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com
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ASCULȚI DOAR KISS FM!

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

designer 
reclamă

Cerințe:• solide cunoștințe de Adobe Photoshop, CorelDraw; ‘• imaginație;• seriozitate;• dinamism.
Oferim:• program flexibil;• salarizare în funcție de realizări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter 
sau la tel. 211275.
Persoană de contact: Laura Contra,
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro
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AGENȚIA IMOBILIARĂ EVRIKA
Oferă proprietarilor de imobile/proprietăți imobiliare un set complet de 

soluții pentru administrarea imobiliară.
Echipa noastrâ de profesioniști știe sa vâ reprezinte cel mai bine intere

sele, astfel încât să profitat» de beneficii^ unei investiții imobiliare avanta
joase, fără a fi nevoie sâ cunoașteți sau sâ vâ implicați personal în 
rezolvarea problemelor specifice acestui tip de afacere.

Riscurile asumate de către investitori sunt nule, specialiștii noștri fiind cali
ficați pentru a asigura consultanță și asistența pe întregul parcurs al proce
sului de achiziționare a unei proprietâfi imobiliare din județ, fie câ aceasta 
se referă la imobile pentru locuințe, birouri sau terenuri.

De la începutul activității ne-am propus ca obiective generale să 
optimizăm administrarea proprietăților imobiliare din portofoliu, să oferim 
întotdeauna servicii la cefe mai înalte standarde de calitate și nu în ultimul 
rând, să adăugă® servicii utile pentru clienții noștri. Prin urmare nu ezitați 
să ne căutgțtl_________________________________ ________________

DEVA, B4ubu Msnlu.BI I parter Vte-e-ves d« McDonalds
Td: 0254 W 850 Mobil .0746 32S 726

CUMPĂRÂND CU MAJ1HIC PRIMIȚI 
REDUCERE DE 20% PENTRU COLABORAREA CU S 
EUROSTIL PROIECT S< ALAN PROCONSTRUCT § 

(PROIECTARE SI EXECUȚIE)

Garant Consulting
11 ani de experiență

Deva, str. M. Kogălnițeanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (2g831)

£

AGENȚIA IMOBILIARĂ MONDIAL CASA

’ V;*

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj.T, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/985256.
(29833)

AGENT A IMOBILIARĂ

'Wj

DEVA, Str. 1 Decembrie,nr. 14 
(lângă Unfv. Ecologică}

Tel. 0254/211587,0745/253662 
0723/G60160 @

Vilite și transport citeați GRATUIT! ®

Evaluarea mobilelor GRATUITĂ pentru credit ipotecar

FIESTA NORA

i___ I

VĂ OFERĂ SERVICII DE INTERMEDIERE IMOBILIARĂ, 
VÂNZĂRI, CUMPĂRĂRI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE DE 

LOCUINȚE, CONSULTANȚĂ IMOBILIARĂ. 
PENTRU CĂ DUMNEAVOASTRĂ SĂ FACEȚI ALEGEREA 

POTRIVITĂ, APELAȚI LA SERVICIILE OFERITE DE 

MONDIRL CASA, agenția imobiliară care 
ASIGURĂ CALITATE, SIGURANȚĂ Șl AVANTAJE 

TUTUROR CLIENHLOR.

Agenția Imobiliară
Deva. I.L. Caragiale, nr.20 (In spate la U.M. Pompieri)

< 223400
4 0723/020207

0740/914688

Casa Betania
www.casabetanla.rdslink.ro
“... aproape de ti ne... ” |e-mail: casabetania@rdslink.ro “

• . ' - £' ■ - . ' .
' 'Vt

DEVA,B-DUL DECEDAU DL.189,ET.1
CLĂDIREA ROMANȚA

TEL/FAX: 0254.211875
MO1.0726.130357, 0747.779.751

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR 

ATESTAT SI LICENȚIAT
Deva, bd. luliu Maniu, M.C1, parter 

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004.

AICI POATE 
El REOiAMA 

TA!

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

MIMAS0N
vă așteaptă in Deva 
pe Aleea Salcâmilor, 

bl. 41, parter 
(lângă Lie. Auto) 

Tel. 230324, 206003.

(29832)

RECLAME
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mailto:laura.contra@informmedia.ro
http://www.casabetanla.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro


Olimpic eliminat la Hunedoara

• FC CIP joacă luni. Partida dintre FC CIR 
Deva și FM Constanța, contârld pentru ulti- 

^ma etapă a turului, se va disputa, luni, de la 
Qbra 18.00, la Sala Sporturilor din Deva. FC

CIP a ales să joace luni, pentru a le oferi o zi 
în plus de odihnă celor șase internaționali 
care au jucat, marți și miercuri, în amicalele 
naționalei din Portugalia. (C.M.)

Ionela Cozma, vedeta primei 
zile a CN de NatatieA

Hunedoara (C.M.) - Trei dintre cele 12 medalii de aur acordate la finalul primei zile a Campionatelor de Natație de la Hunedoara au fost cucerite de Ionela Cozma de la Clubul Municipal Pitești. Piteșteanca a cucerit titlurile naționale în probele de 50 metri fluture, 100 metri liber și 400 metri mixt, în două dintre acestea devansând-o chiar pe campioana olimpică Camelia Potec. De remarcat că în proba de 50 metri fluture Ionela Cozma a stabilit un nou record național cu timpul de 28 secunde și 37 de sutimi și că piteșteanca a mai obținut o medalie, de argint în proba de ștafetă 4x50 m liber feminin. Ca număr de medalii, Cozma a fost egalată de Camelia Potec care a I j cucerit două titluri naționale la 800 metri liber și în cursa de ștafetă de 4x50 m liber feminin cu echipa clubului Steaua și a luat două medalii de argint la 50 metri fluture și 100 metri liber.

■ Florea s-a arătat 
nemulțumit de absența 
unui sistem performant 
de măsurare a startului.
ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.marinut@informmedia.ro ,

Hunedoara - Răzvan Florea, primul înotător din România care a obținut o medalie olimpică, a început cu stângul ediția din acest an a Campionatelor Naționale de Natație care au debutat, ieri, la Hunedoara.înotătorul de la Farul Constanța a fost descalificat pentru un start greșit în calificările probei de 100 m mixt, însă nu a fost mulțumit de decizie, acuzând absența unui sistem performant de măsurare a startului.Recorduri naționale„Nu știu dacă am greșit. Poate dacă exista un sistem bine pus la punct de măsurare a startului mi s-ar fi dat dreptate. Așa poate că vizual am sărit mai repede”, afirma Florea. Pățania cam-

Bazinul din Hunedoara nu are un sistem modern de start Răzvan Florea (Foto: epa)

'■"xj
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HAT1TIK / O BVNEBCARA
Proba 400 m liber masculin_____ ___________
1. Dragoș Coman (Steaua); 2. Andrei Minca (CM
Pitești); 3. George Olteana (CM Pitești) ■
Proba 50 m fluture feminin ' ■ __  J-j
1. Ionela Cozma (C.M. Pitești). 2. Camelia Potec 
(Steaua); 3. Emma Malcomete (LER - Steaua) 
Proba 200 m fluture masculin______  ______

pionului indică limitele bazinului de la Hunedoara și readuce pe tapet problema bazelor sportive din țară. Incidentul apare în ciuda eforturilor organizatorilor de a asigura condiții cât mai bune și a deciziei Federației de a organiza la Hunedoara pentru a treia oară consecutiv CN de Nației pe motiv că aici e cel mai modern bazin

scurt din țară (de fapt unicul).Dincolo de acest incident prima zi a Campionatelor Naționale de Natație de la Hunedoara a adus trei noi recorduri naționale la juniori. Performanțele au fost stabilite de loan Daghid (Licețd cu Program Sportiv Baia Mare) la 50 metri, bras cu 29.16, Bogdan Uricheanu (Liceul Racoviță Steaua

București) la IOC metri liber cu 55.48 și Anca Ștefan (CSM Pitești) la 50 metri fluture cu 30.26.La seniori nu s-au consemnat timpi deosebiți, pentru că vedetele Camelia Potec, Dragoș Coman, loan Gherghel și Ionela Cozma nu au forțat, preferând doar să-și asigure prezența în finală.
„Trebuie să ne trezim!"

1. loan Gherghel (CM Piteai); 2. Cătălin Cozma (CM 
Pitești); 3. Andrei Minca (CM Pitești)
Proba 100 m bras feminin _______
1. Elena Bejinariu (CM Pitești); 2. Elena Samoilă (Ele. 
Brăila - CM Pitești); 3, Ioana Popa (Farul C-ța) 
Proba 50 m bras masculin ____________
1. Cătălin Nistor (CM Brăila); 2. loan Daghid (L.S. 
Baia Mare); 3. Valentin Preda (C.M. Pitești) 
Proba 100 m liber feminin_____ ______
1. Ionela Cozma (C.M. Pitești); 2. Camelia Mec 
(Steaua); 3. Emma Malcomete (LER - Steaua) 
Proba 100 m liber masculin
1. Alexandru Maestru (Steaua); 2. loan Gherghel 
(CM Pitești); 3. Dragoș Coman (Steaua)
Proba 400 m mixt feminin________ ____
1. Ionela Cozma (CM Pitești); 2. Elena Samoilă (tic. 
Brăila), 3. Elena Bejinariu (CM Pitești)
Proba 100 m mixt masculin
1. loan Gherghel (CM Pitești); 2. Valentin Preda (CM 
Pitești); 3. Cătălin Nistor (CM Brăila)
Proba 200 m spate femi tir _ ______
1. Valentina Braț (Steaua); 2. Emma Matcomere (LER 
Steaua); 3. Ana Maria Leu (CM Brăila)
Proba 50 m spate masculin
1. Răzvan Elorea (Farul C-ța); 2. loan Gherghel (CM 
Pitești); 3. Flavius Dalea (CM Reșița)
Proba S00 m liber feminin _ ________
1. Camelia Potec (Steaua); 2.-Ionela Cozma (CM 
Pitești); 3. Denisa Pantazi (CM Pitești)
Proba ștafetă 4x50 m liber feminin
1. Steaua; 2. Club Municipal Pitești, 3. Club 
Municipal Reșița

■ Este necesar ca hune- 
dorenii să treacă peste 
slăbiciuni, dar pretind 
un arbitraj corect.

Valentin Neagu
valentin.neagu@infcrmmedla.ro

Hunedoara - Nu se știe când Corvinul 2005 va scăpa de ultimul loc. Dacă va scăpa vreodată. Problema este că doar cu voință, nu se poate face prea mult în ziua de azi. Se pare că la Hunedoara nu este cu putință. Și nu de azi, de ieri. Degeaba spunem azi că în meciul de mâine vom face și vom drege. în teren lucrurile stau altfel.Vrem victoria„Țelul nostru este să obținem victoria. Trebuie să ne trezim și să dovedim că

Antrenorul loan Petcu (Foto: epa)

Programul etapei a a 15-a, 
sâmbătă, 26 noiembrie: Olimpia 
S.M. - Unirea Dej; FCM Reșița - 
Unirea Sânnicolau M.; FC Bihor 
Oradea - U. Cluj; Gaz Metan 
Mediaș - Gloria II Bistrița; Liber
ty Salonța - Apulum A.I.; ISC 
Turzii - Minerul Lupeni; Corvi
nul 2005 - UTA Arad. CFR 
Timișoara - stă______

suntem în stare de ceva. Neam pregătit normal ca pentru fiecare meci, lotul este valid, și cred că băieții sunt conștienți că, în partida de astăzi cu UTA Arad, ar fi cazul să obținem și prima victorie pe teren propriu” - a precizat loan Petcu, tehni

cianul hunedorenilor. Antrenorul Gorvinului a ținut să precizeze însă că speră ca echipș să nu mai fie „furată de arbitri”.Petcu se referea, în special, la meciurile de la Alba lulia și Lupeni, „une ne-au furat pe față”. campionat, iar rezultatele i-au 
fost anulate.

Clasamentul
1. Gaz Metan 13 21-8 27
2. U. Cluj 13 15-5 24
3. ISC Turzii 13 16-8 24
4. Liberty Salonta13 12-6 23
5. FC Bihor 13 20-12 20
6. CFR Timiș. 14 14-18 20
7. Min. Lupeni 1312-11 18
8. Gloria II 13 9-10 17
9. U.T. Arad 13 16-13 16
10. Unirea Dej 13 14-16 16
11 FCM Reșița 13 10-12 16
12. U. Sânnicolau13 9-19 13
13. Unirea A.l. 13 8-14 11
13. Olimpia S.M. 13 9-22 11
15. Corvinul 13 12-23 8
Armătura Zalău s-a retras din

I
Alegeri la culturism

J

Deva (V.N.) - Adunarea generală a Federației Române de Culturism, care va avea loc în 30 noiembrie a.c., va avea un rol deosebit în practicarea acestui sport. Vor avea drept de vot cluburile afiliate din toată țara, între care și OS Body Gym Deva. Antrenorul devenilor, Valentin Guță, consideră că va fi o luptă destul de strânsă pentru șefie. El speră că va ajunge între cei opt din Biroul Federal. Tot acum se

va definitiva calendarul pentru anul 2006, intern și internațional. Se va închega, de asemenea, lotul național al României pentru viitoarele competiții. Din municipiul Deva, sunt în lotul României mai mulți deveni. Ne referim la loan Arian și soții Felicia și Petrișor Popa. De mai bine de 10 ani aceștia sunt în lotul național. Felicia are 10 titluri de campioană națională, la care se adaugă titluri de campioană balcanică etc. Sportivii CS Body Gim Deva -medaliați in anul competițional 2005

53% Reducere
Economisește cu abonamentul

A

Cuvântul liber!

Abonează-te acum!Preț/ziar pentru abonament lunar
27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual
*22 bani (2.240 lei vechi)

CUM TE ABONEZI? !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 flecare vineri primești
JURNAL cel mai complet supliment de televiziune.

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

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

Numele__________________________________________________Prenumele_______________________________________________
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada________________________________________________ 'Nr.___________Bl.__________________ Sc.________ Ap._____Localitatea____________________________Telefon (opțional)____________________ CUVÂffllHL

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@infcrmmedla.ro
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f UK SCURT
j j'i’/a j j j j ->?3 j*j J j jFJ îFj J -.• Oțelea optimist. Fostul antrenor al 

naționalei feminine de handbal, Cornel 
Oțelea, a declarat, ieri, că România are va
loare pentru a se califica în semifinalele 
Mondialelor din Rusia. în opinia fostului 
tehnician actuala echipă a României se va 
afla în careul de ași al CM din Rusia, progra
mat în perioada 5-18 decembrie. (MF)• Decizie amânată. FIFA nu va decide, 
până la sfârșitul anului, măsurile disciplinare 
în ceea ce privește incidentele de la meciul 
Turcia - Elveția. Forul mondial a dorit, 
inițial, ca o decizie să fie luată înainte de 9, 
decembrie, când va avea loc tragerea la sorți 
a meciurilor din cadrul CM, însă a constatat 
că sunt prea multe persoane de audiat. (MF)

Lacrimile fiului câștigător

Mutu va fi 
titularBucurești (MF) - Antrenorul echipei Juventus Torino, Fabio Capello, îl va folosi titular pe mijlocașul Adrian Mutu în partida cu formația Treviso, care va avea loc, duminică, pe teren propriu, în etapa a XIII- a din Serie A. După partida din Liga Campionilor cu Rapid Viena, Capello dorește să-i o- dihnească pe Fabio Can- navaro, Mauro German Camoranesi, Emerson Da Rosa, Pavel Nedved și David Trezeguet. în locul acestora ar urma să evolueze Robert Ko- vaci, Alessandro Del Piero, Giuliano Gian- nichedda și Adrian Mutu.

Maradona

Adi Mutu (Foto: EPA) i

(Foto: EPA)

Maradona, 
dorit în 
Mexic
București (MF) - Fos
tul fotbalist argenti
nian Diego Mara
dona a declarat că a 
primit o ofertă con
cretă de a antrena o 
echipă din Mexic, 
„îmi do-resc să con
duc o echipă. Există 
o pro-punere din 
Mexic, dar nu doresc 
să vorbesc despre 
asta Am nevoie de 
două săptămâni de 
va-canță, alături de 
fa-milie, fără să mă 
gândesc la nimic. 
2006 va fi un an cu 
multă muncă pentru 
mine. Resping posi
bilitatea de a antrena 
în Argentina", a spus 
Maradona.

Programul etapei a 14-a: sâmbătă, 26 noiembrie: FC Vaslui
- FCM Bacău (ora 14:00); Jiul - Steaua (ora 14:00); CFR Cluj
- Gl. Bistrița (Ora 14:00); Poli Timișoara - Pandurii (ora 20:00). 
Duminică, 27 noiembrie: Oțelul - Farul (ora 13:30), Sportul
- Rapid (14:00), FC Național - Dinamo (ora 14:00). într-un
meci disputat, ieri, în devans: FC Argeș - Poli lași 3-0.
Clasamentul
1. Dinamo 13 9 2 2 35-11 29
2. Steaua 13 8 3 2 23-7 27
3. FC Argeș 14 7 4 3 17-11 25
4. Poli Timișoara 13 6 5 2 18-8 23
5. CFR Cluj , ,13 . 6 4 3 17-11 22
6. Rapio 13 6 4 3 16-13 22
7. FC Național 13 ' 6 3 4 12-15 21
8. Farul Constanța 13 6 2 5 19-18 20
9. Poli lași 14 6 2 6 10-13 20
10. Sportul 13 . <5.-, 4 4 19-15 ' 19
11. Gloria Bistrița 13 4 3 6 11-19 15
12. Jiul Petroșani 13 2 6 5 9-15 12
13. Pandurii ‘ 13 3 3 7 9-17 12
14. FCM Bacău 13 2 2 9 6-19 8
15. Oțelul Galați 13 1 5 7 7-22 8
16. FC Vaslui 13 0 4 9 4-18 4
Etapa a 15-a, 3-4 decembrie: Farul - CFR Cluj; Gloria - 
Sportul; Rapid - Jiul Petroșani; Steaua - FC Vaslui; FCM 
Bacău - FC Argeș; Poli lași - FC Național; Dinamo - Poli 
Timișoara; Pandurii Tg. Jiu - Oțelul.

Arsene Wenger, a anunțat, ieri, că a renunțat la ideea de a-1 acționa in instanță pe tehnicianul formației Chelsea, Jose Mourinho, care a spus despre el că este„voaior”. (Foto: EPA)

■ Răzvan a afirmat că 
îi este rușine să se 
bucure de înfrângerea 
tatălui său.

București (MF) - Tehnicianul Răzvan Lucescu a declarat, fără a-și putea stăpâni lacrimile, după victoria, cu scorul de 1-0, înregistrată de Rapid în meciul cu Șahtior Donețk, că îi este rușine să se bucure de înfrângerea tatălui său, antrenorul Mircea Lucescu. „Toamna aceasta a fost spectaculoasă pentru Rapid în ceea ce privește meciurile internaționale. însă, în același timp, aceasta este una dintre cele mai întunecate seri din viața mea. Sincer să fiu, îmi este rușine să mă bucur de înfrângerea tatălui meu. Este insuportabil”, a afirmat Lucescu. Răzvan Lucescu a precizat că victoria de joi este vitală pentru Rapid.„Pentru mine este greu să comentez acest meci. Am

Rapid a reușit o minune la Donețk Razvan Lucescu (Foto: EPA)spus înaintea partidei că tatăl meu nu ar trebui să își facă griji în privința mea indiferent de rezultat. Am un caracter , puternic și pot să suport o înfrângere a Rapidului. însă undeva, în adâncul sufletului, îmi doream ca noi să învingem. Vreau să-i felicit pe jucători, pentru că, real

mente, au fost extraordinari până acum și' meritul este al lor și nu al meu”, â spus Lucescu. Tehnicianul a menționat că Rapid a jucat cu teamă la începutul meciului. „Eram sperîați Ia început. Am făcut o contraperfor- manță, sau chiar o antiper- formanță în prima repriză,

dar am făcut tot ce am putut pentru a ne urma tactica stabilită și am reușit în repriza a doua. Am devenit mai încrezători, iar în cele din urmă am înscris. Nu pot să spun că această victorie este meritată, dar pentru noi nu a fost ușor de obținut”, a adăugat Lucescu.
Floarea Leonida - locul 6
■ Unica gimnastă din 
țară calificată în finala 
de la individual compus 
n-a prins podiumul.

București (MF) - Gimnasta Floarea Leonida a ocupat, ieri, locul 6 în concursul individual compus al CM din Australia, cu un total de 36.475 de puncte. Leonida, singura gimnastă română calificată în finală la individual compus, a obținut următoarele note: bârnă - 8.975, sol - 9.075, sărituri - 9.050, paralele - 9.375. Leonida s-a calificat în finală de pe poziția a 14-a. Campioană mondială la individual

compus a devenit americanca Chellsie Memmel, urmată de compatrioata sa, Anastasia Liukin și de austral ianca Monette Russo. în concursul feminin pe aparate, Cătălina Ponor va evolua, duminică, în finala de la bârnă, în ultima zi de concurs a Campionatelor Mondiale din Australia. Finalele masculine pe aparate sunt programate sâmbătă, la sol, 
-caklcu; mânere- ișfeTinele, și- duminică, Ia sărituri, paralele și bară fixă. Sportivii români calificați în finalele pe aparate sunt următorii: Marian Dră- gulescu la sol și sărituri, Alin Jivan, la sărituri, și loan Suciu, la cal cu mânere.

I

wcâ stata ataș.

«n « Mn*
•M* .HM»

CătălinaPonor, singura gimnastă din țară califi-finalele pe aparate (la bârnă n.r.), este ultima speranță aMi României pentru o * medalie înconcursul . 4 > feminin al~. CM din

FC Argeș urcă pe podium
fl Echipa antrenată de 
Sorin Cârțu a câștigat 
la scor partida cu Poli 
lași.

Pitești - Echipa FC Argeș a câștigat, ieri, cu scorul de 3-0 (1-0), meciul susținut pe teren propriu în compania formației Poli Iași, în etapa a XlV-a a Diviziei A. Formația pentru preluarea căreia se bat mai nou patronii de la Steaua și Dinamo a deschis scorul prin Năstăsie, în minutul 4, care a reluat din doi metri o centrare de la Bilașco. Ciprian Tănasă a majorat diferența în minutul 78, după

ee a scăpat de la limita ofsaidului singur cu Brăneț și a marcat. Costescu a stabilit scorul final, 3-0 pentru FC Argeș, în minutul 89. Costescu, în urma unui duel aerian, a câștigat mingea între doi fundași, a intrat în careu și

a șutat din 8 metri, singur cu portarul Brăneț. Meciul a fost arbitrat de o brigadă formată din Sorin Corpodean (central) - Nicolae Mavrodin^SMrhl: Onița (asistenți) - Cristian Sava (rezervă). La partidă au asistat 2.000 de spectatori.
FC Arnas - Poli lași 3 - 0

FC Argeș: Vintilă - Chița, Rohat, Marincău, Grivac - C. Dobre (Adr. lonescu 
’58), Murgan (Poenaru '35), Prepeliță, Năstăsie - C. Tănasă (Costescu 
74), Bilașco. Antrenor Scrin Cârțu ’

Poli lași: Brăneț - Onuț, Bernard (Tincu '63), Adr Țpma - Bordeanu, Red- 
nîc, Mitruc (Vrăjitoarea '82), Adr. Ilie, Gavatorta - M. Păcurar, Onoîraș (Arhire 
’55). Antrenor: lonuț Popa.
Cartonașe galbene: Prepeliță 8, Bilașco '66 / Onuț '34, Adr. Ilie '39, M. 
Păcurar '41, Gavatorta '72, Brăneț '73.

Incidente la sosirea rapidiștilor
București (MF) ■ Mai mulți suporteri rapidiști și fostul director de marketing al echipelor Rapid și Dinamo, Cristi Iancu, au fost protagoniștii unui incident petrecut în avionul cu care delegația „alb-vișinie” se întorcea de la Donețk, iar un operator al TVR a fost bătut de fanii giuleșteni pe Aeroportul Bă- neasa.Martori oculari povestesc că, joi noaptea, aproape de aterizarea pe Aeroportul Bă- neasa, suporterii rapidiști au început să-l apostrofeze pe Cristi Iancu și să scandeze împotriva echipei Dinamo.Antrenorul Răzvan Lucescu le-a spus suporterilor că va pleca de la echipă dacă Iancu,

invitat de el la Donețk, va păți ceva. Unul dintre fani a avut o discuție mai aprinsă cu Lucescu, fiind aproape ca lucrurile să degenereze. Incidentele au continuat și în aeroport, când unul dintre cameramanii postului public de televiziune a fost lovit de doi fani rapidiști.Operatorul a fost diagnosticat cu traumatism craniofacial și contuzie piramidă nazală. TVR menționează că incidentul s-a declanșat după ce un suporter rapidist i-a luat microfonul cameraman- ului.Cristi Iancu a declarat că regretă incidentul în care a fost implicat în avion alături de, suporterii rapidiști.

Condamnat cu 1 
suspendare

București (MF) - Suporterul dinamovist reținut în Bulgaria a fost condamnat de un tribunal din Loveci la un an de închisoare cu suspendare și la plata cheltuielilor de judecată, de 450 de euro. Acuzarea a prezentat 19 martori. Membru al grupului Peluza Sud, suporterul se va întoarce în țară peste șapte zile, după ce expiră perioada în care poate face apel la decizia tribunalului din Loveci.
Alonso întâmpinat... 
românește la GetafeBucurești (MF) - Atacantul Gheorghe Craioveanu a declarat că pilotul Fernando Alonso va fi primit'„cu brațele deschise”, pe stadionul Coliseum, unde campionul mondial de Formula 1 va da lovitura de începere a meciului Getafe- Malaga, din etapa a XlII-a campionatului Spaniei. „Fernando Alonso va fi bine venit, îl vom primi cu brațele deschise, ca pe un mare campion”, a spus românul Craioveanu care joacă la Getafe alături de Contra.

Gică Craioveanu consideră că Malaga este o echipă de luat în seamă și a afirmat că aceasta .joacă mai mult fotbal” decât Osasuna, adversara de etapa trecută. ;
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Vând ap. 1 cameră (01)

■ vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19X100 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)

• droit, contorizft balcon închis, parchet 
laminat, gresie, faianță, preț 880 milioane lei, 
Deva, zona Miorița. Tel. 0740/210780.

• Deva, Al. Moților, etaj 1, bloc cărămidă, 
parchet, gresie, faianță noi, contorizări apă gaz, 
34 mp, geam la baie, cabină duș, instalații 
sanitare noi, fără balcon, preț negociabil. Tel. 
227698,0254/564654.
• Dreg^ada, bl. 20 și casă Rovina, grădină 1750 
mpi JjtorBenteuAron, în 30.112005, lasediu.

• Dm% Gojdu, decomandate, balcon, izolat, 
contorizări, preț 86.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661.
• etaj 1 plus două camere'la parter, zona Maga
zinului Tineretului; prelată pentru terasă 
completă dozator de bere cu două capete și 
răcitor. Tel. 0723/514133,235570, după ora 19.

• ultracentral, decomandate, etaj 2, centrală 
termică 58 mp, îmbunătățiri, preț 110.000 ron, 
negociabil, în Simeria Tel. 0722/454715.

• urgfflt, cărămidă decomandate, modificări, 
balcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rolete exterioare, interfbn, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.

• (agent, pe motiv de emigrare, 2 apartamente 
de 2 și 3 camere, zonă bună ocupabile imediat, 
amenajări interioare de actualitate, prețuri 
convenabile. Tel. 0721/815781.
• urgent, renMecomandate, parchet, gresie, 
faianță bucătărie stil bar, lavabil, repartitoare, 
etaj 2, zona Al. Lalelelor, ocupabil imediat. Tel. 
223555,0742/290024.
• gresie + faiaiță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906: 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• ftăMnmătălki, contorizări, preț 550 mii. neg.,
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona LBacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
e zona lălcMcu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul, et intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• urgent, zona Al. Straiului, centrală termică et. 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Gojdu, et. 2, din cărămidă bine întreținut, 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)

• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)

• zona Scărișoara, sdc, apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiana, preț 720 mii, tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan3000)
• zonă centrală et intermediar, dec, st 55 mp, 
modificat, termopan, centrală termică parchet 
faianță mobilă de bucătărie, bine întreținut preț 
1,200 mid, tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)

www.cabaneladorulet.ro; cabaneledorulet@yahoo.com 
tel. /fax: 0254/772244; tel. cabană 0788/000277 !îfi581

• zona macului, dec, et. 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc, baie, debara, cămară fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid, tel. 235.208, 
0724.620358. (Rocan 3000)
• zona Bălcescu, dec, et. 1, modificat, 
îmbunătățit, apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat, preț 830 mii, 
tel. 235208,0721.985.256. (Rocan 3000)

• Deva, zona Bălcescu, et. intermediar, 
semidec, parchet, apometre. Preț 850 mii. lei. 
Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• Călan, et intermediar, dec, s 55 mp, balcon 
închis, C.T., instalații sanitare noi, ușă metalică 
Preț 570 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
900 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374, 718833,0745- 
695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)

• Deva, Str. 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)

• zona Gojdu, etaj intermediar, dec, apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, apartament tip 
standard, interfon, preț 90.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona ZamRrescu, semidec, 52 mp, parchet, 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 
85.000 lei, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)

• zona Decebal-piață, etaj 1, dec, 60 mp, 
termopan, centrală termică, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță baie și bucătărie mari, 
boxă mare, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)

• zona Liliacului, dec, gresie, faianță ușă 
metalică apometre, repartitoare,- apartament 
tip standard, preț 115.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)

detalii în magazin
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Obstetrici Dr. Z. Schmidt
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CONSULTAȚII COMPUTERIZATEDeva, Piața Victoriei, bloc 1, parter Telefon: 221.250

( «ă aleră toată g« -ia de_medicamente. 
. - produse natur

Primul laborator gsinafogfc privai din IknlaMimm
Psihologilor din Rsmânia panta. ««aminSi.. dr prate *1 bmhA 
examen psii<ulog 
circulației rubere.

Susținând examenul psihologic la laboratorul nostru $i Ml Ihbănca

omptâ și In cantitatea dorită 
748080

OPTICA MEDICALĂ
OCHELARI LENTILE DE/CONTACT

produse tehnlco.-rnedlcalc' 
.toată'oame'de'vitqmlneM

cu program de funcționare NON-STOP:
B eliberează zilnic rețete gratuite și compensate

S au singurul depozit de medicamente din Hunedoara 

8 servirea va fi
■ tel.: 74819

Gram IĂM pentru tânel s
Une pentru rini»®*

■10 ANI DE EXPERIENȚA LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ! 

a"1 1 1 . ii|m|i>

El Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1 
(lângă fosta piață a rugilor). 

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse naturiste 

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice

Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00 j

Relații la telefonul: 219749 |
Programul “inimi pentru inimi"

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

rmacia DACIaPHARM,
. taată pe b-âul Dacia, bl 28, parte 

sera toată gama de medicamente.
■.•produse tehnico-medicale «produse coame-. 

și -tice «produse pentru copil 
■toată gama de vitamine «ceaiuri 

tafeieema rețete în regim gratuit și corn ‘ •- 
Dtw Luni Vineri: 08.00-20 OO

■ , Sâmbătă: 08.00-15.00
• Duminică: 09.00-13.00

Rslafi la telefonul: 230135

FARMACIA LARIX
Situată pe b-dul Decebal, bl. K, parter, 
barează rețate în regim gratuit fi compania!.

v-yă oferă toată gama da madicamanto.
♦ vitamine și minerale ♦ suplimente nutritive

♦ produse naturiste a ceaiuri a produse pentru 
copii ♦ produse cosmetice

orar:

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat. Programul “inimi pentru inimi1’

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00 Relații la

Sâmbătă 08.00-14.00 telefonul |
Duminică 09.00-12.00 241505. ■

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

farwacfe$a<dat*, to Tel: 0254 - 211750

Cabinet medical “ECHINACEA” - dr. GHIȚĂ CARMEN, medic specialist medicină generală - pediatrie, homeopatie, acupunctura.Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, ap. 25. tel. 0254-219999 sau 0254-234815, 0722/567208.

& •r ti ' i ■ ■

http://www.cabaneladorulet.ro
mailto:cabaneledorulet@yahoo.com
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• zona Zamfirescu, dec., 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificat la 
bucătărie, ușă metalică, în curs de renovare, 
preț 105.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Minerului, etaj 4 cu acoperiș, zonă 
liniștită, balcon închis, apometre, gaz con Ionizat, 
apartament tip standard, tel. 0788-165702, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec., 60 mp, 2 balcoane, unul 
închis, amenajat deosebit, vedere la bulevard 
sau schimb cu apartament 3 camere, în zonă 
bună, fără amenajări, ofer diferență, tel. 0723-
251498.232808. (Fiesta Nora)
• zona Mărăști, etaj intermediar, dec, modificări, 
parchet, balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 0745.302200, 
232809. (Fiesta Nora)
• zona Mărăști, bine întreținut, dec., fără 
modificări și amenajări, toate contorizările, 
parchet, preț 76.000 lei, negociabil, tel. 0723-
251498.232809. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, dec., fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232 809. (Fiesta Nora) 
dec., contorizări, etaj intermediar, gresie, 
faianță, zonă centrală, Deva, preț: 1,2 mid., neg., 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, Deva, b-dul luliu Maniu, dec., balcon 
închis, gresie, faianță, apometre, repartitoare, 
gaz 2 focuri, preț: 960 mii. lei, tel.: 0721/055313. 
(Prima-lnvest)
• urgent, semidec, contorizări, balcon, etaj 1, 
zona Gojdu, preț: 840 mii. lei, neg., tel: 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent, semideo, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță, repartitoare, etaj 2, zona împăratul 
Traian, preț: 1,050 mid. lei, neg., tel.: 0742/019418. 
(Prima-lnvest)
• dec, contorizări, etaj intermediar, central, 
Deva, preț: 1,1 mid. lei, tel.: 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• dec, contorizări, balcon închis, zona pieței, 
preț: 1,3 mld„ neg, tel.: 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• urgent, Deva, zona Gojdu, etaj 1, balcon, 
contorizări, st 42 mp, preț: 675 mii. lei, tel.: 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Bejan, bloc turn nu ultimul etaj, dec, 
contorizări, preț 36000 RON, tel. 224296, 0788- 
361782. (Garant Consulting)
• zona Belan, semidec, contorizări, et 1, 
ocupabil imediat, preț 50000 RON, negociabil, tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)
• zona luliu Maniu, et. 1, dec, parchet, 
apometre, gaz 2 focuri, balcon, ocupabil imediat 
preț 115.000 RON, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonăbuiă, nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona centrat), parter, pentru privatizare. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• ap. 2 cam. Deva, str. Bejan, parter, cu vedere 
la stradă, ofer prețul pieței, tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• zona L Maniu, Dorobanți, Decebal, Mărăști, 
etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec, cu/fară 
amenajări, se oferă preț bun, cu plata pe loc 
chiar azi, este -urgent- nu ezita, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• centrală termică, termopane, parchet, gresie, 
faianță, lavabil, balcon închis, amenajat modem, 
etaj 2, Zamfirescu, Deva, preț 1320 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0747/490290.

• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, 98 mp, etaj 1, zonă centrală, Deva, preț 1,300 
mid. lei. Tel. 228615.
• Deva, bloc Romtelecom, Dorobanți, 2 băi, 2 
balcoane, gresie, faianță, hol central mare, 
contorizări, preț 41.500 euro. Tel. 0744/398493.
• Deva, etaj 2, contorizări, parchet, faianță, 
lavabil alb, 2 băi, un balcon. Tel. 0724/363700.
• Deva, zona Dorobanți, etaj 2,2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet, faianță, lavabil alb. Tel. 
0724/363700.
• semidecomandate, etaj 3 din 4, 54 mp, uși 
schimbate, ușă metalică, contorizări, parchet, 
gresie, faianța moderne, ocupabil imediat preț 
28.000 euro, negociabil. Tel. 0721/815781.
• vând apartament 3 camere, lângă Liceul Auto 
Deva, contorizări, amenajat, preț 800 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/985256.

• toarte urgent, et. 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt preț 830 mit, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă et. 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• etaj J, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366.  (Casa Betania)
• zona Gojdu, dec., et. 2, parchet, contorizări, 
bucătărie modificată, balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut, preț 1,350 mid., tel. 235.208, 
0721.985,256. (Rocan 3000)
• zonă centrală modificat din 4 camere, centrală 
termică termopane, living, bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat et intermediar, preț 
62.000 euro, tel. 235.208, 0721.985.256. (Rocan 
3000)

S.C. TOTAL PACK S.R.L. 
Cluj-Napoca

Angajează:
‘REPREZENTANT VÂNZĂRI

•ȘOFER DISTRIBUITOR
Pentru județul Hunedoara 

CV-urile se trimit la:
Fax: 0264-460574/413914

Adresa: Str. Gladiolelor, nr. 1,
Cluj Napoca

(35017)

Depozit farmaceutic 
angajează farmacist și 

operator calculator.
Informații la telefoanele: 

0744/556045, 
0788/409048.

• zonă Itraentrată bl. 4 etaje, et. 3,4 camere, 
amenajat deosebit ultramodern, pentru 
pretențioși. Preț: 60.000 euro, ușor negociabil, tel. 
0745/159608 (Mimason)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în 
Brănișca sau Șoimuș, preț 820.000.000 ROL, nego
ciabil, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• 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 1500.000.000 ROL, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• 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 Gqdu, etaj 2, bloc de cărămidă neame
najat și fără modificări, contorizat apă gaz, 
repartitoare căldură, balcon mare închis, bine 
întreținut, vedere în 2 părți, preț 118000 lei, tel. 
0723-25498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut, gresie, faianță 
bucătărie modificată ocupabil imediat, preț 
135.000 lei, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)

• i k dea, 2 băi, balcon închis cu termopan, 
centrală termică etaj 1, zona Decebal, preț: 1,2 
mid. lei, neg., tel.: 0742/019418 (Prima-lnvest)
• semidec, cer fi termică balcon închis, etaj 
3, zona Minerului, preț: 800 mii. lei, neg., tel.: 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• zona Scărișoara, urgent, et. 1, CT, semidec., 
parchet, balcon închis, baie, bucătărie cu 
cămară preț 25.000 euro, neg., tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• zona Bălcescu, dea., balcon, contorizări, preț 
130000 RON, tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• zona Minerului, amenajări moderne, (geam 
termopan, gresie, faianță CT etc.), preț 90000 lei 
RON, neg., tel. 0740-013971. (Garant Consulting)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• în Deva, zonă bună, dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona M 2, Str. Munteniei, et. 1, 2, 3. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Eminescu, Crișului, Teilor, Minerului, etaj 
intermediar, semidec., cu/fară amenajări, se 
oferă preț bun, cu plata azi, este -urgent- nu 
ezita, tel. 0723-251498 232808. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, unul închis, 
centrală termică zona Dorobanți, prpț 163.000 
ron, negociabil. Tel. 228146,0788/516599.
• foarte urgent, decomandate, etaj 1, centrală 
termică 2 băi, 2 balcoane, 112 mp, bloc 
cărămidă fără intermediari. Tel. 0788/497895, 

228775.
• dea, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zonă centrată st 100 mp, dec., et. intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă 
bloc din cărămidă garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208 0724.620258 (Rocan 3000)

• zonă buiă dec., st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane. 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1350 mid., tel 235.208, 0724.620.358. 
(Rocan 3000)

• urgent, ap. 4 camere, Bălcescu, et 3, supera
menajat, semidecomandate, centrală termică 
termopan, garaj. Preț 45.000 euro.Tel. 
0740/173103; 203003. (Mimason)
• B-dul 22 Decembrie, et. 3 din 4, amenajat mo
dern, totul nou, st 100 mp, posibilitate plată 2 
rate, se vinde cu eliberare în martie. Preț: 55.000 
euro neg. Tel. 0745/159608 (Mimason)
• urgent, dea, etaj 2, Dorobanți, 2 băi, 2 
balcoane, st 102 mp, contorizări, preț: 1,8 mid. 
lei, neg., tel.: 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona Ion Creangă et. 2, decomandate, 
contorizări, preț negociabil, tel. 0740-013971, 
(Garant Consulting)
• zona Bâicescu, et. intermediar, amenajări 
moderne (gresie, faianță parchet, geam 
termopan, centrală termică), cu garaj, preț 
45.000 euro, neg:,- tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)

• zona Avram lancu, transformat în 3 camere, 
etaj intermediar, amenajări moderne (geam 
termopan, CT, gresie, faianță parchet etc.), preț 
60000 RON, tel. 0740-013971. (Garant Consulting)

Vând case, vile (13)

• 3 camere, încălzire centrală bucătărie, anexe, 
grădină în Simeria, preț convenabil. Tel. 220393.

• Deva, Str. Griviței, nr. 31, curte, acareturi,, 
grădină ocupabila imediat, preț 1 mid. lei. Tel. 
236510.

MUZEUL CIVILIZAȚIEI 
DACICE Șl ROMANE DEVA

Organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi:

■ Consilier juridic - 1 post
■ Desenator artistic - 1 post

Examenul va avea loc, în data 
de 12 decembrie 2005, la sediul 
instituției din Deva, Str. 1 Decem
brie, nr. 39. Dosarele se depun 
până la data de 1D decembrie 
2005. Informații suplimentare la 
telefonul 02 54-2 1 2200. (35003)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro, slmal@amart.ro

Mobilier de apartament,
— Mobilier de birou,
uși PORTA -----------------------
— Tapițerii, Camere de

, tineret
(33380)

• Deva, ană centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548.
• urgent, Simeria, 2 corpuri noi, primul corp: 3 
etaje, 9 camere, 5 băi, 3 bucătării, centrală 
termică gard beton, etc; corpul al-ll lea: P+M, 5 
camere, 3 băi, amenajări moderne, grădină 560 
mp. preț 130.000 ron (și separat). Tel. 
0740/013971.
• vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., teren 
650 mp, zonă bună preț 130.000 euro. Tel. 0741- 
154401,227542, seara (Garant Consulting)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță CT, tavane false, spoturi, sc 80 
mp, st 453 mp, garaj, grădină Curte, anexe, preț 
2,600 mid., tel. 235208,0724.620858. (Rocan 3000)
• zonă centrală p+1,4 cam., 3 băi, 2 garaje, scară 
interioară gresie, faianță CT, grădină curte, st 
350 mp, renovată la cheie, preț 4,000 mid., tel. 
235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Vulcan, construcție nouă P+1,6 camere, 
2 băi, scară interioară de marmură garaj, curte, 
grădină st 1.000 mp. Preț: 230.000 euro. Tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Căkigăreni, D+P; la demisol, 2 camere, 
bucătărie, baie, parchet gresie, faianță centrală 
termică curte, st 320 mp. Preț: 120.000 euro neg. 
Tel.: 206003; 230324. (Mimason)
• zona JUdecâtoriei, construcție modestă din 
cărămidă cameră bucătărie, baie, garaj dublu, 
se pot face două camere din garaj, curte mică 
gaz, apă canalizare. Preț: 1,6 mid., negociabil. 
Tel. 206003; 230324. (Mimason)
• str. Horea, casă modestă 2 camere, bucătărie, 
necesită renovare, st 500 mp, fs 30 m. Preț: 1,1 
mid., negociabil. Tel: 0740/173103. (Mimason)
• Deva, 2 nivele, 4 camere, 2 bucătării, 2 băi, 
centrală termică curte, teren, poziție foarte 
bună preț: 110.000 euro, neg., tel.: 215212. 
(Prima-lnvest)
• urgent, a , în Deva, zona Mărăști, 2 corpuri, 
bucătărie, baie, teren 830 mp, toate facilitățile, 
preț: 3 mid., neg. Tel. 211075, 0740232043. 
(Mondial Casa)
• zona parc, 4 camere, 3 băi, bucătărie cu 
modernizări (centrală termică gresie, faianță 
parchet), curte, grădină preț 400000 RON, nego
ciabil, tel. 0740-013971. (Garant Consulting)

Cumpăr casă (14)

• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• casă cu piscină construcție nouă teren, în 
Deva. Tel. 0745/640725. (Mimason)

Vând case de vacanță (15)

• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră P-M, teren st 5000 mp, 
curent. Preț: 10,800 euro neg. Tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (Mondial Casa)

Vând case la țară (17)

• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448
• 5 camere, construcție nouă anexe, grădină în 
satul Banpotoc, preț 160.000 ron. Tel. 
0722/942182.
• casă cu grădină și anexe gospodărești în 
Pricaz, str. Principală nr. 151. Relații la tel. 
211670.
• casă <rajd, beci, fântână curte și grădină 
curent trifazic, st 15700 mp, fs 26 m, Șoimuș, Str. 
Bradului. Tel. 0746/123398 sau Șoimuș, nr. 391.
• urgent, 2 camere, baie, bucătărie, anexe, apă 
gaz, curent, grădină 3000 mp, zona Sântuhalm, 
preț 1350 mid. lei, negociabil. Tel. 223555, 
0742/290024.
• vând sau schimb cu apartament în Deva, casă 
nouă, Boholt, bucătărie vară, garaj, 2 fântâni, 
una minerală, canalizare, hidrofor, centrală 
termică termopan, pomi fructiferi, 5000 mp 
teren. Tel. 229256,226352,0720/677035.
» vând/schlmb casă recent renovată satul 
Batiz, 3 camere, baie, sobe teracotă lemne, apă 
curentă st 5400 mp, cu apartament 2 - 3 camere, 
Deva preferabil zonele Eminescu, Bălcescu, Lili
acului, Dorobanți. Tel. 228788,0723/581441.
• casă2corpuri, la 18kmde Deva, teren st 10300 
mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, corpul 
2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală termică pe 
lemne, anexe, totul superb, zonă pitorească 
preț 170.000 ron, neg., tel. 223400,0721/577366. 
(Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

Vând garsoniere (19)

• stare bună în Deva preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

S.C. ART WOOD COOMPANY SRL
Cu sediul în loc. Aurel Vlaicu, nr. 227A Angajează:

inginer cu experiență în proiectarea mobilei 

CERINȚE: OFERIM:
cunoștințe solide în - training de specializare in

AUTOCAD Italia
- vârsta maximă de 35 de ani - salariu motivat

Informații suplimentare se pot obține la telefonul
0245/245550

(35095)

S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. 
angajează în vederea deschiderii unui 

HYPERMARKET în Deva:
■ ȘEF TURA PAZA
• AGENȚI PAZĂ
OFERIM: pachet salarial motlvant, mediu de lucru dinamic 
și modern.

CERINȚE: experiență.
CV-urile se trimit la sediul firmei pe str. Arad, nr. 42, Sibiu, 
prin fax la 0269/219338 sau email ru@trldenttrans.ro. 
Informații suplimentare la telefon 0269/241311.

(34976)

• 2 buo, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• aferim pt vânzare, în Deva în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• etaj mte- , st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj L dea, balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dea, gresie, faianță apometre, Dacia 
Deva preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)
•zona Dorobanți, et. intermediar, dea, st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță totul contorizat, preț 
860 mii., tel. 235.208 0721.985.256. (Rocan 3000) s
• zona Gojdu, et. intermediar, st 47 mp, dec., 
parchet, bine întreținută preț 850 mii., tel. 
235.208,0721.985.256 (Rocan 3(XX»

•zona Eminescu, et intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat bine întreținută preț 
550 mii., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et. inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii., tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)
• Deva, zona Decebal, gresie, faianță apometre, 
balcon închis. Preț 750 mii. lei. Tel. 0254/745374, 
718833, 0745-695473, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara)
• zona Micro 6-sud, bucătărie, baie, zugrăvit 
ușă ștejar, cabină duș, convector, boiler. Preț 250 
mii. lei. Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 
0720-542223. (Partener-Hunedoara)

• Micro Z balcon închis, 40 mp, boiler, 
apometre, convector, faianță, geam-baie. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zonă bufi, Leva, 32 mp, cu balcon, parchet et 
3, preț: 450 mii. lei, tel.: 215212. (Prima-lnvest)

• Deva, Aleea Crișului, et 2, semidecomandate, 
balcon, contorizări, ocupabil imediat, stare 
bună Preț: 440 mii. lei. Tel. 206003, 230324. 
(Mimason)
• Dada, et 2, o cameră hol, baie, parchet, 
gresie, faianță, contorizări, repartitoare. Preț: 
'380 mii. lei, ușor neg. Tel. 0745/640720. 
(Mimason)
• zona 22 Decembrie, etaj 3, dec., balcon, 
parchet gresie, faianță contorizări, preț 75.000 
lei, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona Eminescu (poliția Județ), etaj interme
diar, dec., 40 mp, confort 1, balcon, vedere la 
stradă parchet gresie, faianță renovată recent 
amenajată și modificată contorizări, preț 83.000 
lei, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj 1, modificări, 40 mp, parchet, 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, foarte 
bine întreținută preț 78000 lei, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Dorobaiți, etaj 4 cu acoperiș, posibilitate 
de mansardare, dea, 40 mp, garsonieră tip stan
dard, preț 81.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal dec., contorizări, parchet, 
balcon închis. Preț 23.000 euro. Tel. 224296,0788 
361782. (Garant Consulting)

• zona 22 Decembrie, et. intermediar, dea, baie 
și bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 0745- 
367893. (Garant Consulting)
• zona Pifia Centrală balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 60.000 RON, tel. 0740-013971. 

(Garant Consulting)
• zona KogâHceanu, sdea, bucătărie, baie, 
balcon, etaj intermediar, preț 64000 RON, nego
ciabil, tel. 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)
• zona b-dul Decebal, bl. 15, confort 1, dec., 
bucătărie, baie, balcon, contorizări, ocupabila 
imediat, tel. 0741-154501,227542, seara. (Garant 
Consulting)

Cumpâr garsoniere (20)

• Deva, zonă bună urgent, plata pe loc, tel.: 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• ki zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ki zonele: Libertății, I. Creangă Teatru, cu sau 
fără centrală termică Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Huneoara)

• Deva, Mkzo 15 sau Dacia, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• urgent, zona piață Decebal, I. Maniu, 
Zamfirescu, deo/semidea, cu balcon, se oferă 
plata imediat, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)

Vând terenuri (21)

• ki Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
Utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587.0745/253662. (Evrika)
• inbavia Intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp.fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravian, Zăvoi, 3500 mp, 2fronturi stradale, fs 
70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, neg., 
tel. 0741/070106. 0726/195925. (Imob Eurobusi
ness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravlan, ki zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, in Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)

• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• intravlan, ki zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(Casa Betania)

• Mravian, la DN7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)

• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• intravlan. In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)

■ Intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• intravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• intravlan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• intravlan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• vând teren Bretea Mureșană st 87 ari. Preț 
8700 RON. Tel.224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)

• zona Sânfilial m, st85.000 mp, fs 200 mp, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la dn 7, 
ideal pentru construcții case, preț 20 euro/mp, 
tel. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă buiă intravilan, st 5.100 x 3, apă, gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 mp, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro/mp, tel. 235.208, 
0724.620.358. (Rocan 3000)

• zonă buiă intravilan, st 22.000 mp, fs 100 m, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208, 0724.620.358. 
(Rocan 3000)
• Eminescu, intravilan, toate facilitățile, gaz, 
apă canalizare, curent, la gard, st 900 mp, fs 17 
mp. Preț: 140.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Prelungirea Vulcan, deschidere la 2 străzi, la 
Vulcan deschidere 14 m, facilități: gaz, curent la 
marginea terenului, teren intravilan. Preț: 36 
euro/mp. Tel. 0745/640725. (Mimason)

• pe DN7, la intrarea dinspre Arad, st 3700 mp. 
Tel. 0740/173103. (Mimason)

• zona Fabrica de mătase, st 1500 mp, fs 24,5 m, 
facilități. Preț: 30 euro/mp. Tel 0745/159573. 
(Mimason)

• zona Zăvoi, 2 parcele, de 2700 mp, respectiv 
2250 mp, cu deschidere de 18 m, respectiv 15 m. 
Preț: 35 euro/mp. Tel. 0740/173103. (Mimason)

• vând 1060 mp teren intravilan, cu fs 13 m, 
toate facilitățile, topografie plană zonă de vile, 
în Sântandrei. Preț: 11.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Mimason)

• intravian, Deva, dn 7, st 7300 mp, fs 55 m, preț: 
12 euro/mp, neg., tel.: 0722/564004. (Prima- 
lnvest)

• urgent, intravian, st 3000 mp, fs la dn 7, zona 
Sântandrei, preț: 30 euro/mp, neg., tel.: 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• intravian, in Deva, zonă bună pt. construcție 
casă st 750 mp, fs 25 mp, toate utilitățile în zonă 
preț: 45 euro/mp, tel.: 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• teren intravilan, zona Zăvoi st 600 mp, fs 20 m, 
ideal construcție casă toate facilitățile, preț 40 
euro/mp. Tel. 211075. 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)

• teren intravian, zona vizavi de Petrom, st 2250 
mp, apă gaz, curent, 2 drumuri de acces Preț: 9 
euro/mp. Tel. 211075, 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)

SC EUROSPORT DHS SA (fabrica de biciclete),
cu sediul în Sântuhalm, nr.35 A, Deva, scoate la concurs următoarele posturi:

* 1. SECRETARĂ (1 post) - cerințe: limba engleză (nivel mediu), cunoștințe operare PC, 
experiență în domeniu minim 2 ani, abilitate de lucru în echipă, rezistența la stres, 
dispoziție la lucru cu program prelungit,

2. CONTABIL (4 posturi) - studii superioare de specialitate minim 2 ani/experiență 
într-un domeniu similar.

3. AGENT DE VÂNZĂRI (10 posturi) - studii superioare, experiență în vânzări, disponi
bilitate la program prelungit.

4. AGENT DE VÂNZĂRI în cadrul departamentului Export (2 posturi): studii supe
rioare. experiență în vânzări, cunoștințe limba engleză (nivel avansat), cunoștințe operare 
PC, cunoștințe marketing.

5. INGINERI (IO postdri): studii de specialitate, cunoștințe operare PC, o limbă străină, 
de circulație internațională.

6. GESTIONAR (5 posturi): experiență minim 2 ani într-un post similar, studii medii, 
operare PC, fără cazier.

7. LĂCĂTUȘ MECANIC (1OO posturi): se admit și persoanele cu experiență în prelua 
crarea metalelor și confecții metalice, atestat profesional.

8. CONDUCĂTOR AUTO (10 posturi): carnet de conducere C + E, fără cazier.
9. ELECTRICIENI (5 posturi): experiență în domeniu, atestat profesional.
10. Resurse umane (1 post),
CV-urile se depun la sediul firmei, str. Sântuhalm, nr.35 A, până în data de 

30.11.2005.
Interviurile vor avea loc în perioada 05. - O9.12.2OO5, după cum urmează:
- 05.12.2005 - pentru posturile de secretară, contabil și resurse umane,
- 06.12.2005 - pentru posturile de agent de vânzări,
- 07.12.2005 - pentru posturile de gestionar și ingineri,
- 08.12,2005 - pentru posturile de lăcătuș mecanic și electrician,
- 09.12.2005 - pentru posturile de conducător auto,

(34943)

• teren intravian, Zăvoi, partea de jos, st 1000 
mp, fs 20 m/50 m, acces auto, gaz, apă curent, 
ideal construcție casă Preț: 35 euro/mp, neg. 
Tel. 211075; 0740/232043; 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona SântvhaIm, st 3000 mp, fs 50 m (ieșire la 
DN 7), facilități (apă, gaz, curent), preț 16 
euro/mp, tel. 0740-03971. (Garant Consulting)

Cumpăr teren (22)

• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• cunpâr teren intravilan (minim 1000 mp) sau 
spațiu comercial (500 mp). Deva, situate £ I7, 
între gară și sediul Volvo, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• teren intravilan, zonele DN7, Zăvoi, Sântuhaim. 
Ofer prețul pieței. Tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557. (Mondial Casa)

Vând spații comerciale (25)

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tei. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
•zona 1 Decembrie,st 117 mp, 3 grupuri sanitare 
amenajate, scară interioară, gresie, faianță, 
termopane, centrală termică acces din două 
părți, tavane false, spoturi, bine amenajat Preț 
vânzare 250.000 euro sau preț închiriere 15 
euro/mp + TVA, tel. 235.208 0724.620358 (Rocan 
3000)
•zona 22 Decembrie, st 220 mp, termopane, aer 
condiționat grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
euro fix, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)
• zonă ifiracentrală, st 50 mp, amenajat, grup 
sanitar, vad deosebit, încălzire, preț46.000 euro, 
tel. 211075, 0726130557, 0747.779.751. (Mondial 
Casa)

Vând alte imobile (27)

• 42 mp, Deva, apă gaz, curent preț 6000 euro, 
neg., tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)

Imobile chirii (29)

• închiriez garsonieră 2 camere și bucătâri» 
preț 100 euro, preferabil pereche tânără 
215487.
• închiriez pe termen lung apartament 2 
camere, etaj 1, centrală termică mobilat utilat 
chirie și garanție în avans. Tel. 212580,215468, 
0722/779379.
• închiriez spațiu comercial ultracentral, 80 mp, 
în Hațeg, intersecția Caransebeș ■ Petroșani - 
Deva. Tel. 770735,770367,0722/876141.
• închiriez urgent apartament 2 camere, 
renovat, centrală termică etaj 1, mobillat, utilat, 
pe termen lung, garanție și chirie în avans. Tel. 
212580,215468.
• Inchitez viâ p+1,4 camere, scară interioară 
living 45 mp. 2 băi. bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit curte, grădină bucătărie vară zona 
cetate, ideal locuință sau sediu firmă Tel. 
249047,0721/192684.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
zona pieței, decomandate, mobilat centrală 
termică curat, preț 150 euro. Tel. 221712, 
0724/305661.
• ofer spre închiriere apartament 3 camt 
nemobilat, Deva, Liliacului, centrală termică 
preț 200 euro, negociabil. Tel. 0740/013971.
• ofer spre închiriere apartament 4 camere 
decomandate, ultracentral, mobilat, utilat 
centrală termică internet, ideal cetățeni străini, 
preț 400 euro lunar, cheltuieli incluse. Tel. 985256.
• ofer spre închiriere garsonieră 38 mp, etaj 
intermediar, zona Hotel Deva, mobilată utilată 
preț 100 euro/lună negociabil. Tel. 0721/81578'
• ofer spre închiriere garsonieră superamc 
najată tv color, termopan, mobilată utilată 
balcon, etaj 1, zona Miorița, preț 90 euro/lună 
Tel. 0721/985256.
• primesc in gazdă una sau două fete, 
nefumătoare, începând cu 1 Decembrie, nu 
plătește taxe, preț 1,5 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0723/702557,0724/373664,
• ofer ap, 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer viâ mobilată, garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994.' (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală, 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsoni : mobilată și utilată zonă 
centrală, preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră conferi 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
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• garsonieră, scndmoHatâ, contorizâri, 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)

l Xe • ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
‘ contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 

0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, in 
Deva, (ne)mobi lat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tei. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer viă supermobilată cu garaj, in Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobiI at, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• ofer sp^iu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer sp^iu comercial, zona I. Maniu, 110 mp. 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(Casa Betania)
•de închiriat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 480 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg., tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)
• închiriez ap3 camere, zona Teatru, etaj inter
mediar, centrală termică semidec., mobilat Preț 
120 euro/lună neg. Tel. 0254/745374, 718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• ap. 2 camere, Deva, complet mobilat și utilat 
100 euro/lună tel.: 0721/055313. (Prima-lnvest)

I • inchvfez viă zona Casa de Cultură superbă 
piscină jacuzzi, mobilă șemineu, garaj. Preț: 
1000 euro.Tel. 0740/173103; 206003. (Mimason)
• casă central, 2 camere, ct, curte. Preț: 300 
euro. Tel 0740/173103; 206003. (Mimason)
• garsonieră suprafață mare, B-dul 22 Decem
brie, semimobilată Preț: 100 euro. Tel 
0745/159573; 206003. (Mimason)
• apJ camere + garaj, Cuza Vodă ct, mobilat. 
Preț: 500 euro, neg. Tel 0745/640725; 206003. 
(Mimason)
• apartament 2 camere, zona Decebal, vedere 
la bulevard, renovat total, centrală termică 
termopane, gresie, faianță nouă aragaz, 
frigider, pt locuit, firmă birouri, preț negociabil, 
tel. 0723-251498. (Fiesta Nora)

• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat 
și contorîzatTOO euro/IunăTel.: 2I52IZ (PrifflEP 
Invest)
• garsonieră, complet mobilată in Deva, 90 
euro/lună tel,: 0722/564004. (Prima-lnvest)
• spațiu comercial, st 80 mp, central. Deva, 

ț termopane, 300 euro/lună tel.: 0722/564004.
’• (Prima-lnvest)

• In regim hotelier, cameră mobilată în Deva, cu 
baie și tv, 700.000 lei/zi, tel.: 0722/564004. (Prima- 
Invest)

v • ofer pt închiriat ap. 2 cam. dec, zona piață 
mobilat, utilat occidental, termopan, centrală 
termică totul nou. Preț 250 euro. Tel. 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat garsoniere, zonele Dorobanți 

v și Kogălniceanu, mobilate, utilate, dec., etaj 2.
Preț: 100 euro. Tel. 211075, 0726/130557, 
0747779751. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat ap. 2 cam. dec., zona I. Maniu, 
etaj intermediar, mobilat, totul nou, automată 
aragaz, frigider, mobilier bucătărie, cu toate 
dotările, centrală termică termopan peste .tot, 
lamelar, gresie, faianță baie renovată garaj, 
preț: 300 euro. Se închiriază și în regim hotelier, 
preț: 20 euro/zi de persoană (Mondial Casa)

• ofer ap. 2 cam., mobilat utilat zona Gojdu, etaj 
2, contorizări. Preț: 100 euro. Tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447, (Mondial Casa)

• zona IhJ Decebal, et 7/8,3 camere dec., C.T., 
mobilat f. frumos, s 100 mp, preț 450 euro/lună 
tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• zona Zamflrescu, garsonieră et 2, mobilată si 
utilată preț 25 euro/zi, în regim hotelier, (chel
tuieli incluse), tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• zona Progresul, 2 camere, mobilat, preț 110 
euro/lună tel. 0745-367893. (Garant Consulting') 
zonă bună dec., amenajări moderne, mobilă și 
utilități, preț 100 euro/lună, tel. 0740-013971. 
(Garant Consulting)

Auto românești (36) Comemorări (76) Decese (75)

Imobile schimb (30)

• schimb cabană cu mansardă și teren 1000 mp 
Costești cu garsonieră sau teren zona Deva, 
aștept și alte variante. Tel. 0723/288282.

Citații (63)

• vând Dada 1310 TLX, toate actele la zi, mașină 
de garaj, preț 30 milioane lei, negociabil, merită 
văzută Tel. 236464.

• vând Dada 1310, af 1984, VT decembrie 2005, 
preț foarte avantajos. Tel. 220393.
• vând Dada 1310, af 1986, 5 trepte, revizie 
tehnică iulie 2006, stare bună de funcționare, 
preț 800 euro, negociabil. Tel. 0727/374838, orele 
8-15.
• vând Dada 1310, recarosată în 1999, stare 
foarte bună Tel. 0744/565516.
• vând Dada Logan Ambition 1,6 MPI, full 
option, 6000 km, culoare albastru Egee, preț 7900 
euro. Tel. 0723/288282.

Auto străine (37)

• vând Audi 100 GL, af 1986, stare bună de 
funcționare, preț convenabil. Tel. 0788/702648.
• vând Ford Sierra, 23 Diesel, af 1985, închidere 
centralizată culoare gri, aspect plăcut, preț 7500 
ron, negociabil. Tel. 0743/886882.
• Vând Mazda MPV și Chrysler Voyager, af 1991. 
Tel. 0723/237400,0254/221075.
• vând Opel Corsa Euro 4, af 2001,2 airbag, EPS, 
faruri reglabile, comenzi volan, preț 5.550 euro, 
negociabil. Tel. 0722/123418.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022.226209.
• vând Renault Twingo din 2002, 42.000 km, 
argintiu metalizat, climă trapă panoramică 
interior piele, servo, ABS, 4 airbag, proiectoare 
electrice, mg cu anvelope noi, impecabil, preț 
6100 euro, negociabil. Tel. 241412.

• vând Ren t Twingo, 2002,46.000 km, argintiu, 
climă, servOdirecție, trapă geamuri și oglinzi 
electrice, Interior piele, mg și anvelope noi, preț 
6000 euro, negociabil. Tel. 0254/241412.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând redresor cu curent și tensiune reglabile, 
preț negociabil. Tel. 218186.
• vând utilai de făcut țiglă și forme 130 bucăți, 
forme pentru coame, 500 bucăți țiglă normala, 
roșie. Tel. 247937.

Piese, accesorii (42)

• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari, de Dacia 1300, toate noi, în țiplă 
și caroserie VW break, af 1984, cu geamuri și 
parbriz. TeL0747/223733.
• vând electromotor Raba. aproape nou, stare 
perfectă de funcționare, preț 600 ron, negociabil. 
Tel. 221060,0740/235199.
• vând piese Aro 244 D, punte spate cu butuci, 
butuci față genți de 16, chiulasa cu supape și 
capac, stator, rotor, electromotor, cardan spate, 
față, cutie direcție, radiator, arcuri. Tel. 
0746/120889,0721/079491,219413.

Mobilier și interioare (47)

•vând birou lemn masiv. 80 ron, canapea exten
sibilă 200 ron. Tel. 0726/613054.
•vând bufet bucătărie culoarea lemnului, stare 
perfectă 3 corpuri și vitrină preț 200 ron, nego
ciabil. Tel. .214028. ...............................

•vândbufet din rtin pentru bucătărie, culoare 
naturală 3 corpuri, vitrină 210/156/0,59 cm, preț 
200 ron, negociabil. Tel. 214028.
■vând canapea extensibilă și pat cu ladă (ofer 
gratuit plapumă 2 perne, cuverturi), preț 250 ron, 
fiecare, 2 fotolii pat, mari, (gratuit 4 măsuțe, 2 
tabureți, tv alb negro, cuvertură), 250 ron bucata. 
Tel. 0742/618968

•vând cuier hol cu oglindă și 2 compartimente 
pentru încălțăminte, în stare bună preț 1,5 
milioane lei. Tel. 0720/432448.
•vând mobiă cameră de zi, dulap 2 uși și 
bibliotecă cu vitrină și sertare, preț 400 ron, nego
ciabil. Tel, 0740/317314.
•vând mobilă de bucătărie din lemn de brad, 6 
corpuri, masă cu 4 scaune, stare foarte bună 
preț 7 milioane lei. Tel. 0723/327618 216025.
•vând mobââ de bucătărie, stare foarte bună, 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
•vând mobilă stil, ornamentată cu lemn de 
trandafir. Tel. 213360,0745/202123.
•vând mob sufragerie, 3 corpuri, tip comodă 
sertare și vitrină (de sticlă mare, cu oglindă), 
culoare deschisă ofer gratuit 2 draperii sculp
tate, perdea voal cu broderie, 5 m, covor persan 
3/4 m, verde, preț 10 milioane lei. Tel. 
0742/618968.
•vând mobiâ sufragerie, dulap 2 uși, bibliotecă 
vitrină, măsuță preț 600 ron, bonus mașină 
spălat automată Diamant 550. Tel. 0740/317313.
•vând p iț metalic pentru copii, stare foarte 
bună cu baldachin, perdetuță, leagăn, saltea 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.
•vând wgent mobilă canapea extensibilă masă 
extensibilă furnir mahon, 6 scaune tapițate, 
masă sufragerie extensibilă birou elev, 
bucătărie suspendată 4 scaune, mască chiuvetă 
mobilăhpl. Tel. 218084,0743/211074,0724/643045. 
•vând vttrină cu oglindă bibliotecă mică bentru 
elev, cu birou atașabil, mobilă bucătărie, masă 
bucătărie, 4 scaune tapițate, covor persan 3/25 
m, negociabil. Tel. 224891.

Televizoare (48)

• vând tv color Electronica, diag. 37 cm, preț 2 
milioane lei; masă de bucătărie cu 2 scaune, preț 
800.000 lei. Tel. 214814.

• Pârâtul Cruceanu Daniel Eduard este chemat în judecată, 
în dosarul 5244/2005 al Tribunalului Hunedoara, de recla
manta Pasconi Dorina Evelina, pentru data de 29.11.2005, 
pentru excludere.

M Licitații (64)

• BUCURA - societate cooperativă organizează licitație 
pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 36 mp, 
începând cu 02.12.2005, la sediul firmei din Hațeg, str. M. 
Eminescu, nr.49.

Se împlinesc 28 ani de la plecarea spre veșnicie a dragului nostru
PĂDUREAN GHEORGHEdin Peștișu Mare. Veșnică amintire! Fiica Sonia Stănilă cu familia.

Familia Călin Gheorghe și Minodora este alături de Virginica și copiii săi în greaua durere pricinuită de decesul celui care a fost sot și tată
GHIȚĂ JEFLEA

Sincere condoleanțe

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

• vând/schimb tv alb negru Diamant 210 B, 
radiocasetofon Nakai, Karaoke, camere video- 
foto Sharp, Sony (nouă), boxe auto, ceasuri orig
inale Swatch, Fossil, Citizen, etc. 0745/770767, 
0726/561710.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând 2 aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând aparat foto profesional Canon EOS 3000 
V, obiectiv Canon 28 ■ 90 mm, nou, multiple 
funcționalități, dispaly, recent cumpărat 
Germania, preț 220 euro, negociabil. Tel. 211368, 
07217580019.
• vând Nokia 2300, preț 180 ron. Tel. 0723/227569.
• vând Nokia 3410, SB 3 - 4 zile, aproape nou, 
acumulator Li - Ion, jocuri, meniu limba română, 
preț 120 ron, negociabil. Tel. 0724/392810.
• vând Nokia 6630, garanție un an, preț 360 euro 
și Nokia 3410 cu cartelăConnex, preț 150 ron. Tel. 
0722/161644.
• vând/schimb Nokia 5130, 5110,6150, Alcatel 
701, Onotoch Club, Motorola C 330, T190, Sagem 
RC 815, încărcătoare, fețe, cartele cu numere, 
sub prețul pieței. Tel. 0745/770767,0726/561710.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cojoc bărbătesc 48, două costume 
bărbătești 46 - 52, damigene îmbrăcate 10-5-3 
I, mașina scris Consul, car mare. Tel.217069.

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

Materiale de construcții (53)

• vând resturi materiale construcții, fier, lemn, 
țevi, sârmă zincată, tablă dale beton 40/40/14 
cm, roabe, tărgi, etc. Tel. 229256,0720/677035.

Artă, antichități, cârti, revisti 
(55)

• vând lucrare de licență psihologie. Te-. 
0724/265799.

Electrocasnice (56)

• vând aragaz 3 ochiuri și cuptor, 4 picioare, ofer 
dulăpior 2 uși, alb, mochetă 1/2,5 m, albastră 
preț 130 ron, haină de piele neagră 48, bărbați, 
3/4,150 ron, ofer căciulă iepure. Tel. 0742/618968.
• vând aragaz 4 ochiuri, stare bună preț 
convenabil. Tel. 0254/215666.

• vând aspirator tip vechi, 50 ron, mobilă 
bucătărie și masă 110 ron, fotoliu stare bună, 
preț negociabil. Tel. 223405.
• vând centrată termică Vaillant cu tiraj natural, 
preț40C ron. Tel. 719872.
• vând congelator 4 sertare, stare foarte bună 
preț 2,9 milioane lei. Tel. 228406.
• vând congelator 5 sertare, stare bună. Tel. 
770735,770367,0722/876141.
• vând convenabil congelator Arctic, 5 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431, seara.
• vând frigider Arctic 2001. preț 200 ron și conge
lator Arctic 5 sertare, preț 250 ron. Tel. 
0740/317314.
• vând frigider Arctic, stare bună de 
funcționare, preț un milion lei. Tel. 211368, 
0721/580019.
• vând frigider cu 2 uși, 320 I, dezghețare 
automată preț 3 milioane lei și tv color Goldstar, 
diag. 62 cm, cu telecomandă, preț 3 milioane lei. 
Tel. 214814.
• vând mașină automată de spălat germană, 
Miele, frigider Arctic, mare, ambele stare bună 
de funcționare, preț negociabil. Tel. 215061.

t
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 3,5 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0727/373757.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 3 porci de 120 kg fiecare. Tel. 
0254/264553,0723/506873.
• vând Cocker spaniol, femelă, vârsta 7 
săptămâni, carnet sănătate la zi. Tel. 
0722/640014,0726/217641.
• vând două clăi mari de fân de grădină, 
producție 2004, lucerna și otavă, producție 2005, 
depozitate în pod, zona Băița, preț negociabil. 
Tel. 0724/990708,0747/179230.
• vând grâu de panificație, 10 tone. Tel. 
0254/264553,0723/506873.
• vând porci grași, mari, de carne, pentru tăiat. 
Tel. 0744/320210,775627.
• vând porci mari pentru sacrificare și pupei. 
TeL 282883,0729/042742.
• vând un cal, vârsta45 ani, localitatea Zam.nr. 
154, tel. 280532.

Instrumente muzicale (60)

• vând chitara nouă cu 12 corzi, cu doză stare 
foarte bună preț 600 ron, negociabil. Tel. 
0727/952033.
• vând onp Roland E15, putere 2 x 5 W, și difu
zoare încorporate, secție ritmică, acompania
ment pian excelent, strings, breass și efecte 
excelente, convenabil. Tel. 0747/223733.
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431,

• cumpăr deșeu plastic, lăzi, dopuri, paleți. Tel. 
0723/301857.

• vând acte societate comercială cu profil auto, 
preț 600 ron, fără activitate, fără datorii și tub 
scurt acetilenă, reductoare, furtune, chei, trusă 
tubulare noi, preț 500 ron. Tel. 0742/618968.

• vând candelabra de cristal de Boemia, stare 
perfectă, cu 3 brațe și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând cântar electronic maxim 15 kg, 24 
memorii, garanție până în aprilie 2006, folosit 3 
săptămâni, preț 900 ron, negociabil. Tel. 
0788/516599.

• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/0,80 m/în stare ireproșabilă, preț. 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând cazan nou pentru produs țuică 1001, din 
material de calitate, negociabil. Tel. 0254/218172, 
zilnic, după ora 16.30.

• vând instalație electrică de inox pentru patis
erie - panificație compusă din cuptor 4 sertare, 
dospitor și malaxor. Tel. 0744/633217.

• vând miere de albine, cantitate 200 kg, preț 
75.000 lei kg. Tel. 213360,0720/303043.

• vând sau închiriez cărucior pentru persoane 
cu handicap locomotor ușor și pliabil și ajutător 
de mers cu 3 roți, reglabil. Tel. 229256,226352, 
0720/677035.

■ vând trasă oxiacetilenică pentru debitat 
metale, trusă pentru sudură oxiacetilenică și 
regulator tie presiune pentru acetilenă 
(nefolosite). Se vând numai la pachet, preț 250 
euro. Tel. 0745/624933.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Androne Dumitru. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Avram Ileana. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Faur Eugen. Se declară nul.
• pierdut cod unic de înregistrare nr. 3558207, al 
SCTranscom Impex SRL Crișcior. Se declară nul.

Solicitări servicii (71)

• caut femele pentru îngrijire persoană cu han
dicap, permanent, la domiciliu. Tel. 219934

Familiile Dorin și Carmen, Marcel și Adina, verișoara Dorina, aduc un .ultim omgaiu celui care a fost
GHIȚĂ JEFLEADumnezeu să-l odihnească. Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Familiile Mureșan Adolf și Zasloti Octavian deplâng încetarea fulgerătoare din viată a celui care a fost
JEFLEA GHEORGHE

Iși sunt alături de familia greu încercată. Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Prestări servicii (72)

• doamnă serioasă, 46 ani, doresc să îngrijesc 
un copil. Tel. 0745/411402.

• doamnă serioasă pensionară, caut să îngri
jesc copil peste un an la domiciliu sau la mine 
la domiciliu sau o pensionară mai în vârstă 
care are nevoie de ajutor. Tel. 0743/001439.
• Îngrijesc persoană bolnavă sau copii, fac 
menaj, vorbitoare limba germană, engleză, 
franceză. Tel. 0726/810296.
• prestări servirii la domiciliul clientului: electro
casnice, audio-video, yale, antene, sonerii, 
mobilă suspendată, instalații electrice, prețuri 
convenabile. Tel. 0746/120889.

• specialist, execut reparații cuptoare pâine și 
de specialități. Deva, tel. 228564.

Oferte locuri de muncă (74)

• firmă autorizată efectuez lucrări de 
amenajări interioare, gresie, faiartâ, 
Relații la teL 0254/232052,0744/174341.

etc.

• Societate comercială angajează inginer 
constructor, specialitatea construcții hidro, 
< vile, drumu și poduri. Ofer cazare, 
telefon, bonuri de masă și salariu in funcție 
de competență SIBIU, teL 0744/432198, 
0722/363582.

• urgent, caut mecanic auto, vârsta 25 ■ 45 ani. 
Tel. 0722/614198.

• Femâ de distribuție a gamelor „Unrcomf 
si „Adesgo" angajează agenți comerciali. 
TeL 0254/214947.

• Companie de curierat internațională caută colaborator 
local pentru Deva și Hunedoara. Cerințe: autoturism propriu; 
experiența constitue avantaj. Fax: 021/2569504. Contact: 
0740/209442,0724/211055.

Dispariție

IOVĂNESC ELENA, pe fondul unor probleme de 

serviciu la care nu a găsit altă rezolvare, a dispărut 
de la domiciliul din Hunedoara In data de 

23.11.2005, în Jurul orei 8.00. Ea a fost îmbrăcată Tn 
haină neagră de piele - trei sferturi, cizme maro - tip 
clocate, blugi negri șl avea o geantă maro.

Iubita noastră mamă, fiecare clipă fără tine ne sfâșie 
sufletul, Dumnezeu să-țl călăuzească pașii către casă, 
împreună vom rezolva toate problemele.

Persoanele care ne pot ajuta să ne regăsim liniștea 
sunt rugate să sune la numerele de telefon: 
0745/371852, 0254/746782;
Poliția Municipală-0254/217730, 0254/217731. 2

EVIDENTIAZA-TE! TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!
F

I VARIANTE

CHENAR
.»-■ u i

LOCApI CUTII POțTALC
• chioșcul de stare de lângfl Cum t im;
• cJnoșctil oe atare din «tatfa de autobuz 
Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de Artă 
Fort»»;
• chioșcul de ziare lângă Aliniem ara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția ZămHresun - B 
dul Decebal.
• Cepromln;
• Cooperativa de consum Dobra:
• Control de schimbare a buteliilor Ilia.

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

i
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• Reuniți. Pâtru dintre membrii formației 
Take That, fără Robbie Williams, au accep
tat propunerea de a se reuni pentru un 
turneu, la zece ani de când s-au despărțit.

• Evacuați. O nouă explozie a avut loc, joi, 
într-o uzină chimică din China, provocând 
moartea unei persoane și determinând eva
cuarea temporară a altor câteva mii de oa
meni, a anunțat presa locală în ediția de ieri.

Delfinii vindecă depresiile
Leichester (MF) - înotul alături de delfini pare să fie de ajutor pentru a vindeca depresiile incipiente sau avansate, a descoperit o echipă de cercetători de la Universitatea din Leicester.Oamenii de știință au testat efectul pe care l-au avut reprizele de înot cu delfinii asupra a 15 oameni care sufereau de depresie, în cadrul unui studiu realizat în Honduras. Ei au descoperit că simptomele bolii s-au ameliorat în cadrul acestui grup față de un alt grup de 15 oameni care înotau în aceeași zonă, dar nu interacționau cu delfinii.

Vor zice „Da"
Londra (MF) - Starul I muzicii pop Elton John I se va căsători la 21 de- i cșmbrie cu iubitul său, ; David Furnish, imediat i ce, va intra în vigoare, în i Anglia, noua lege privi- i ni uniunile civile.„Ceremonia în sine va I fi extrem de intimă”, a = declarat Elton John. „Va i fi o mică petrecere în fa- j milie și apoi vom merge I undeva seara, dar nu am i stabilit încă detaliile”, a ; adăugat cântărețul în I vârstă de 58 de ani. „Dar i la evenimentul propriu- ; zi$ nu vor participa decât părinții lui David, I părinții mei și noi doi”, i a mai spus starul. i.Sir Elton John și Da- i vid Furnish, un produ- i cător canadian care este I mai tânăr decât starul cu ; 16 ani, s-au întâlnit a- j cum 12 ani. Căsătoria lui i Elton John cu Furnish i vă fi va fi cea de-a doua i pentru star. în anul 1984 i el s-a căsătorit cu Renate i Blauel, de care a divorțat I patru ani mai târziu.

La soare Puiul de lup se bucură de o zi însorită, alături de mama Iui. (Foto: epa)
I

Inundații în Grecia
Atena (MF) - O femeie a cărei mașină a fost luată de ape s-a înecat în Peninsulă Peloponezia (sudul Greciei), din cauza ploilor abundente care au afectat această țară în ultimele zile, au anunțat, ieri, serviciile de pompieri. Autoritățile locale sunt în alertă, temându-se de o viitură pe râul Evrotas, a precizat Panayotis Fourlas, directorul serviciului de Protecție Civilă.Locuințele și culturile din departamentul Sparta au fost inundate. Grecia este afectată, pentru a patra zi consecutiv, de ploi abundente, care au provocat inundarea mai multor locuințe, precum și desfășurarea cu dificultate a circulației pe unele străzi. Din cauza rafalelor de vânt puternice înregistrate în Marea Egee, autoritățile au emis, ieri, o interdicție de navigație.

raraaa Baloane imense înfățișând personaje de poveste au defilat joi, în celebra Macy's Parade, de Ziua Recunoștinței, în New York. (Foto: EPA)
Zubin Mehta a fost decorat

Geldof premiat
(Foto: EPA)

Omul Păcii
Roma (MF) - Cântă
rețul irlandez Bob 
Geldof a primit, în 
cadrul unei cere
monii desfășurate la 
Roma, premiul „Man 
of Peace", decernat 
în semn de recu
noaștere a rolului 
avut în lupta împotri
va sărăciei. Trofeul 
i-a fost înmânat lui 
Geldof de către fos
tul lider sovietic 
Mihail Gorbaciov. 
în cadrul ceremoniei 
de decernare a pre
miului, Geldof a 
cerut liberalizarea 
comerțului. „Africii 
trebuie său se per
mită să scape de 
sărăcie prin inter
mediul schimburilor 
comerciale", a decla
rat el. Ceremonia de 
decernare s-a derulat 
la Capitoline Hill.

'■ Dirijorul a primit 
Ordinul îngerul Alb la 
Belgrad, cea mai impor
tantă distincție sârbă.

Belgrad (MF) - Celebrul dirijor Zubin Mehta a fost decorat cu Ordinul îngerul Alb de către ministrul Culturii din Serbia-Muntenegru, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în clădirea Filarmonicii din Belgrad.

Zubin Mehta (Foto: EPA)

A reconstruit piramide
■ Actorul Mel Gibson va 
dona decorurile maiașe 
din filmul „Apocalypto" 
statului Veracruz.

Los Angeles (MF) ■ Actorul Mel Gibson va dona decoruri maiașe utilizate în cadrul producției „Apocalypto” statului mexican Veracruz atunci când filmările se vor încheia. Regizorul va dona autorităților mexicane șase decoruri reprezentând piramidele maiașe și mai multe decoruri reprezentând state maiașe, au anunțat oficialii din Veracruz.Filmul „Apocalypto”, a cărui acțiune se petrece în urmă cu 3.000 de ani în America Centrală, include o serie de dialoguri în cadrul cărora se vorbește un vechi dialect maiaș. Filmările producției

A căzut de la 50 de metri (Foto: epa)

Curse aeriene anulate
Frankfurt (MF) - Circa 30 de curse aeriene au fost anulate, ieri dimineața, la aeroportul din Frankfurt (vestul Germaniei), din cauza ninsorilor abundente care au provocat mai multe accidente și numeroase ambuteiaje, au anunțat autoritățile germane.Pe aeroporturile din orașele Frankfurt și Munchen (sud) sunt așteptate întârzieri importante. în landul Hesse (vest), o persoană a decedat în urma unui accident rutier.Camioanele care au rămas blocate pe autostradă au provocat ambuteiaje pe porțiuni de câțiva kilometri în Bavaria (sud), în timp ce căile de acces pe autostrăzile din Rena- nia de Nord-Westfalia au fost închise.
Zubin Mehta a primit Ordinul îngerul Alb de la ministrul sârb al Culturii, Dragan Kojadinovici, care i-a înmânat medalia în numele președintelui Serbiei-Muntenegru, Sve- tozar Marovici.Ordinul îngerul Alb este cea mai importantă distincție sârbă decernată unui cetățean străin pentru contribuția a- vută în domeniul culturii.Pe de altă parte, Facultatea de Arte Muzicale de la Belgrad i-a conferit lui Zubin Mehta titlul de „doctor honoris causa”. Zubin Mehta a fost ultima oară în Belgrad în 2000, imediat după înlăturarea de la putere a lui Slobodan Miloșevici. Mehta va dirija orchestra Filarmonicii din Belgrad în acest week-end, în cadrul unui concert care va avea loc la sala Kolaraci.

Mel Gibson discutând cu guvernatorul statului Veracruz (Foto epa) au început la 14 noiembrie și 2006, la sfârșitul lui martie șe urmează să se încheie în sau la începutul lunii aprilie.
Cel puțin 25 de morți în PeruLima (MF) - Un autocar a căzut, joi, într-un râu din provincia peruană Huaochiri, situată la 90 de kilometri est Lima, accidentul soldându-se cu cel puțin 25 de morți, au declarat, joi, surse din cadrul poliției, citate de AFP.Autocarul transporta circa 60 de pasageri și a căzut de la peste 50 de metri în apele râu

lui Rimac, într-o curbă denumită de localnici „Micul Iad”.Pompierii peruani au scos corpurile neînsuflețite a 21 de persoane, alte patru decedând în drum spre spital.Conform procurorului provinciei Huaochiri, Santos Hua- man Badillo, 33 de pasageri au fost răniți și sunt la spital sub supraveghere.

maiașe
ADirectorul pentru cinematografie al statului Veracruz, Prospero Rebolledo, a declarat că decorurile au fost special realizate pentru filmul lui Gibson. Mel Gibson, care nu apare în film, a declarat că „Apocalypto” povestește viața maiașilor, acordând o atenție specială „civilizațiilor și elementelor de natură să le submineze”.Fără ’’fețe europene”Acțiunea filmului se desfășoară înaintea cuceririi Ame- ricii Centrale de către europeni, iar Gibson susține că filmul va evita să folosească actori cu „fețe europene” pentru a păstra autenticitatea povestirii. „Apocalypto” va fi distribuit pe piață împreună cu subtitrarea în limba engleză a dialogurilor.

aCUiptUri Tema festivalului internațional de sculptură în gheață și zăpadă de la Luebeck (Germania) este „împărăția animalelor”. (Foto: epa)


