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Protestul maghiarilor a continuat și• noaptea trecută. Mai multe mii de protestatari au mărșăluit în cursul nopții pe un bulevard din Budapesta, după ce au fost înlăturați de forțele de ordine din Piața Koztarsasag. /p.3 (Foto: epa)

Control sanitar în școli
Deva (I.J.) - Triajul epidemiologie în școlile județului a început în prima zi de școală și va dura cca o săptămână, declară dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara. în urma controlului efectuat de medici în anul școlar trecut au fost depistate șase cazuri de scabie (râie) și 120 de pediculoză (păduchi) atât în mediul urban cât și în cel rural. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Valea Jiului, /p.3

Căutată în munți
Petroșani (I.J.) - Iuliana Barta, de 65 de ani, din Petroșani, a plecat de mai bine de o săptămână să culeagă afine în Parâng. Rudele au anunțat dispariția ei, iar politia și pompierii au spart ușa locuinței sale unde au constatat lipsa ei. „Ieri a fost căutată cu câini special dresați. De șase zile, salvamon- tiștii, politia și jandarmeria montană o caută fără încetare. Cel mai sigur, femeia a murit pentru că temperaturile la munte au fost scăzute sub 0 grade Celsius.”, declară George Resiga, șeful Serviciului Salvamont.
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60 bani (6.000 lei vechi)

Pantofi de lux după gratii
■ Aproximativ 90 de 
deținuți lucrează, manu
al, pantofi de piele pen
tru o firmă germană.

Deva (T.S.) - Șaisprezece perechi de pantofi de piele pe zi. Aceasta este norma pe care un deținut din Penitenciarul

de maximă siguranță Bârcea trebuie să o realizeze pentru a atinge baremul. E adevărat că nimeni nu-1 obligă să atingă această limită. Așa cum nimeni nu-i obligă pe deținuți să muncească. Cu toate acestea 90 de deținuți confectio-nează, de mai bine de trei ani, pantofi de piele pentru renu

mita firmă germană Riker. „Este o activitate pe care am început-o în urmă cu trei ani, când o firmă italiană ne-a propus să folosească deținuți pentru a realiza, în sistem lohn, pantofi de piele. Am început să primim comenzi și să atragem deținuți în acest tip de producție”, declară Gabriel

Vesa, purtător de cuvânt al penitenciarului. Pentru munca depusă deținuții primesc 10% din valoarea muncii lor, restul aparține statului. Spre exemplu, un deținut care realizează pantofi în valoare de patru milioane de lei primește un salariu de 400.000 de lei. /p.3

$

Job-urî în
■ De la 1 ianuarie, 
hunedorenii vor putea 
accesa oferte de locuri 
de muncă în străinătate.

Deva (I.J.) - RețeauaEURES va fi accesibilă tuturor celor aflați în căutarea unui loc de muncă, începând cu 1 ianuarie 2007. Ea cuprinde 700 de specialiști, consilieri care vor avea ca atri

Europa prin AJOFMbuții reglarea circulației locurilor de muncă vacante în cadrul Ariei Economice Europene.„Din județul nostru vor fi pregătite două persoane pentru a deveni consilieri. Ele trebuie să știe obligatoriu o limbă străină și să stăpânească foarte bine Internetul. Dacă hunedorenii vor cunoaște oferta europeană în orice moment, accesul lor pe

piața liberă va fi mult mai ușor”, declară Vasile Iorgovan, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara.Concret, Oficiul pentru Mi- grația Forței de Muncă își va diviza atribuțiile de la București în tară. Până în prezent și-au găsit un loc de muncă peste 30.000 de persoane, iar prin agenti privați peste 800.000. /p.5

Furt cu sabie 
Ninja

Deva (M.T.) - Trei bărbați au fost prinși în flagrant de polițiști, în timp ce furau motorină din rezervorul unui camion care staționa în parcarea unei stații Peco de la ieșirea din Deva. Cei 60 de litri de motorină au fost aruncați în- tr-un canal, /p.6

Negocierile cu studenții duc la grevă
■ Studenții din 
Petroșani afiliați la 
UNSR sunt în pragul 
grevei.

Deva (C.B.) - Liderul Sindicatului din Universitatea Petroșani, Damian Ciodaru, afirmă că, în urma negocierilor dintre Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) și reprezentanții MEdC, s-a stabilit că cererile formulate săptămâna trecută nu au fost în totalitate sa

tisfăcute. UNSR a cerut Guvernului majorarea burselor până la valoarea salariului minim pe economie, menținerea subvenției pentru cămine-cantine la valoarea de 96 lei, negociată în urma grevei din 2005, și alocarea de către Guvern a unor bonuri de masă în valoare de 100 lei pentru studenții bugetari. UNSR așteaptă ca, până în 26 septembrie 2006, MEdC să formuleze un răspuns favorabil, în caz contrar anul universitar va începe cu proteste și grevă generală.
ieri, sala de lectură a Bibliotecii Orășenești Simeria a devenit neîncăpătoare pentru elevii Școlii Generale din localitate, care au fost invitați de bibliotecara Gheorghi-na Arhip să-l omagieze pe George Coșbuc. /p.3

(Foto: S. Bocaniciu)
l.
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• în creștere. Rata de popularitate a preșe
dintelui SUA, George W. Bush, este în creș
tere, ajungând la 44%, relevă un sondaj al 
Institutului Gallup. Studiul, realizat în per
spectiva alegerilor legislative parțiale din no
iembrie, arată că democrații și republicanii 
sunt la egalitate (48%-48%) în preferințele 
electoratului.

A doua noapte de violențe

Vizită 
strategică

București (MF) - Președintele Traian Băses- cu va efectua, azi și mâine, o vizită de lucru în Germania, în care se va Întâlni cu cancelarul Angela Merkel. „Șeful statului va fi însoțit de o delegație din care vor face parte ministrul integrării europene, Anca Boagiu, ministrul economiei și comerțului, Ioan- Codruț Șereș, primarul orașului Sibiu, Klaus Werner Johannis, eurb- observatorul Ovidiu Ganț, oficiali ai Ministerului Afacerilor Externe”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale. Convorbirile pe care șeful statului le va avea vor pune în evidență interesul prioritar al României vizând încheierea, înainte de sfârșitul anului, a procedurii de ratificare a Tratatului de a- derare la UE în Germania.

Shinzo Abe
(Foto: EPA)

Â
Traian Băsescu (Foto: epa)

i Câștigător 
| în Japonia

Tctyj (MF) - Shinzo 
Abe, un adept al im- 

: plicăril mult mai ac
centuate a Japoniei 
pe plan internațional, 

i a fost ales, ieri, cu o
majoritate covârșitoa
re, președinte al par
tidului de guvernă
mânt deschizând 

ș astfel calea alegerii 
i sale îh funcția de 

premier săptămâna 
viitoare. Abe, care va 
împlini 52 de ani, azi, 
ar putea deveni pri- 

i mul premier japonez 
i născut după cel de-al 
1 doilea Război Mondi

al. Shinzo Abe a de
clarat că va consolida 
relațiile cu Washing
tonul, deja strânse, și 
va depune eforturi 
pentru refacerea le
găturilor cu China și 
Coreea de Sud, afec- 

ș tate de pelerinajul 
I anual al premierului

Koizumi la sanctuarul 
ș Yasukuni din Tokyo.

■ Pentru a doua 
noapte, la Budapesta au 
avut loc ciocniri între 
polițiști și protestatari.

Budapesta (MF) ■ Liniștea a revenit la Budapesta care a fost zguduită pentru a doua noapte consecutiv de ciocniri între forțele de ordine și protestatarii reuniți pentru a. cere demisia premierului Ferenc Gyurcsany, demonstrațiile încheindu-se cu rănirea a 57 de persoane.
VandalismeMai multe mii de protestatari au mărșăluit în cursul nopții pe bulvardul Rakoczi, din centrul Budapestei, după ce au fost înlăturați de forțele de poliție din piața Koztarsa- sag, în apropierea căreia se află sediul partidului de gu

George W. Bush (Foto: epa)

Mona Muscă vs. CNSAS
București (MF) - Deputatul independent Mona Muscă, a declarat, ieri, că avocatul Valeriu Stoica este cel care o va reprezenta în instanță, în procesul pe care îl va intenta CNSAS-ului.Deputatul Mona Muscă a declarat, marți, că va contesta în justiție decizia CNSAS potrivit căreia a colaborat cu Securitatea ca poliție politică-.

Demonstranții au ars $1 distrus mașini, au devastat vitrine și au 
aruncat cu pietre șl sticle în polițiști (Foto: epa)vernământ MSZP.în timpul marșului, demonstranții au devastat mai multe vitrine, au rupt afișe ale partidului MSZP rămase din

timpul campaniei electorale și au aruncat cu pietre și sticle în direcția forțelor de ordine.Polițiștii, care au fost mobilizați în număr mare, au are

stat 98 de persoane. Forțele de ordine au acționat cu multă fermitate, reținând imediat orice persoane care încerca să comită un act de violență. Ei i au folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene pentru a împrăștia mulțimea.Aproximativ 30 de manife^. tanți au continuat, Jgri dintf- neață, manifesțgiîi^^otri- va GuveraulufjjP*Protestatarii au alw în mijlocul pieței un sicriu acoperit cu o pânză neagră și portrete ale premierului Ferenc Gyurcsany și ale președintelui partidului SZDSZ, Gabor Kuncze, alături de un banner pe care era scris „îngropăm Guvernului lui Gyurcsany, nu există nici o înviere pentru voi”.Catafalcul era înconjurat de drapele naționale și simboluri ale extremei dreapta.

Mahmoud Ahmadinejad (Foto: epa)

S-au confruntat la ONU
New York (MF) - Președintele american, George W. Bush, și omologul său iranian, Mahmoud Ahmadinejad, s-au contrazis vehement la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, prin două discursuri care au avut loc la câteva ore distanță unul de altul, pe fondul crizei generate programului nuclear al Teheranului.Bush a acuzat regimul de la Teheran că este „principalul obstacol” în calea prosperită

ții și libertății poporului iranian, Ahmadinejad replicân- du-i printr-un virulent rechizitoriu la adresa politicii „pretinșilor cămpioni ai democrației” în Orientul Mijlociu.Cei doi lideri s-au evitat la reuniunea de la New York, dar intervențiile lor din aceeași zi, în cadrul celei de-a 61-a Adunări Generale a ONU, au dat o caracteristică particulară atacurilor reciproce.

Lovitură de stat în Thailanda
Bangkok (MF) - Armata thailandeză a anunțat marți că l-a înlăturat de la putere pe premierul Thaksin Shinawatra, aflat în prezent la sediul ONU de la New York, preluând puterea printr-o lovitură de stat.„Forțele armate thailande- ze, conduse de generalul Son- thi Boonyaratglin au înlăturat de la putere Guvernul condus de premierul Thaksin Shinawatra și au impus legea marțială”, a anunțat un general. Constituția thailandeză a- doptată în 1997 a fost anulată, iar Parlamentul, Guvernul și Curtea Constituțională au fost

Este pentru prima dată din mai 1992 când armata preia puterea in Thailanda.Thaksin Shinawatra a declarat de la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU, că el se consideră în continuare șeful Guvernului. într-o declarație citită la televiziune, generalul Son- I thi Boonyaratglin, în vârstă de 59 de ani, primul musulman care a condus forțele terestre ale Thailandei, țară cu populație majoritar budistă, a declarat că preluarea puterii este temporară. „Avem două săptămâni. După două săptămâni, vom renunța la pute-

Thailandezii au ieșit pe străzile capitalei Bangkok, pentru a-i întâm
pina pe militari (Foto epa)
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Când va publica Băsescu 
prima carte?
Miron Beteg________________________________________
mironbeteg@yahoo.comMincinoși. Lăudăroși. Naivi. Alcoolici. Curvari. Versatili. Mi-nimalizanți. Bizari. Nestatornici. Ideologi infantili. Avari. Atașați adevărului atâta vreme cât atașamentul acesta le e profitabil. Imorali. Căutând prietenia mai marilor lumii, dar negând puterea în cărțile lor. Vrăjitoare și vraci ideologici ai ultimelor două secole laice.Sunt doar câteva din caracterizările ce apar în „Intelectualii" lui Paul Johnson, carte tradusă și la noi cu ceva timp în urmă. Cu rigoare și limpezime anglo-saxo- ne, Paul Johnson încearcă să răspundă, punând în paralel viața și scrisul lui J.-J. Rousseau, Marx, Ibsen, Tolstoi, Hemingway ori Sartre, unei false nostalgii, unui regret indus: ce bine am trăi, și

noi și lumea, dacă destinele statelor ar fi hotărâte de inteîectu-aii. Concluzia e contondentă de- a dreptul: să ne ferească Dumnezeu de așa ceva! Drumul spre Paradisul social e pavat nu cu bune intenții, ci cu intelectuali. Excepțiile sunt rare și, în consecință, rămân marginale oricărei demonstrații.
„Vared că se simte astăzi un anumit scepticism public față de intelectualii care se ridică pentru a ne ține predici." Acest șir e scris înainte de '89” și nu lua în calcul situația Europei de Est. Primii ani după căderea comunismului păreau totuși să-l contrazică. Paradoxal, intelectualii români autentici ieșiseră cu un capital de imagine extraordinar 

din perioada comunistă. S-a nimerit să avem chiar un „partid" al intelectualilor, care a făcut, la un moment dat, jocurile pentru alegerile prezidențiale. Toate sondajele de opinie din ultima vreme s-au înscris însă - acum am zice normal - pe traseul accentuării scepticismului de care pomeneam. Societatea românească pare tot mai obosită și de clasa politică, de limbajul zgrunțuros, de flick-flackurile morale, de minciunile și avarismul ei, cât și de cei care dau mereu sfaturi, așezați comod undeva între siguranța bibliotecii și nonșalanța chibițului*.  Mai mult, nu doar obosită, ci neatentă. O neatenție furioasă. O neatenție activă. Activă, pentru că susține, underground, o societate apucată, în care vulgaritatea se confundă cu sincertitatea, urletul cu bunele intenții, vorbirea calmă într-o bună limbă română cu ineficiența, intelectualul cu o meduză grețoasă și informă, demnitatea cu prostia și anii de școală cu pierderea de vreme.

Acum îmi dau seama că Traian Băsescu - acumulând o popularitate greu de imaginat într-un stat așezat - e singurul președinte postdecembrist care n-a publicat nici o carte. Și Iliescu, și Constantinescu s-au vrut nu doar președinți, ci și scriitori de succes, intelectuali de largă respirație. Amândoi au vrut să pună ordine, scriind, în problemele globale ale omenirii. Constantinescu, închipuindu-se lider regional, l-a tutuit pe Havel într-o emisiune televizată doar ca să ne arate că sunt făcuți din aceeași stofă, lucru mult mai grav, până la capăt, decât ieșirile la birt ale lui Traian Băsescu. Grav și inutil, pentru că intelectualii au devenit bieți auxiliari ai omului de stat. Cu instinctul lui de animal marin, actualul președinte a simțit această neîncredere a societății în intelectuali, această sațietate înaintea rafinamentului obosit și obositor, și de aci tot jocul de-a omul nesofisticat, grosier, care le zice pe față, care nu mănâncă în 

birturi de lux. De om care împarte wc-ul public cu oamenii de rând și limbajul cu un fante de mahala. De când e președinte, Traian Băsescu n-a rostit nici o frază atât de complexă încât să nu poată fi folosită ca replică într-o telenovelă. De aceea risc să spun că destinul politic al lui Traian Băsescu se va sfârși doar în clipa în care va ține și el să-și publice o carte. Din acel moment, până și marinarii îl vor confunda cu un intelectual. E lucrul cel mai grav care i se poate întâmpla unui om politic în România începutului de secol XXI; Publicând un volum, președintele i-ar face loc, la Cotroceni, lui Gigi Becali. Mai mult, e ca și cum i-ar face patul, ar spăla pe jos și ar deșuruba toate becurile. Pentru că următorul președinte^, nu va fi obligat nici măcar să ’ știe să citească.Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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• Aniversare. Astăzi este Ziua națională a contabilului român. în județul Hunedoara își desfășoară activitatea 312 experți contabili, 374 contabili autorizați, 29 de societăți de expertiză contabilă și 13 societăți de contabilitate. (C.P.)
Traficant de droguri, pantofar

Oamenii de mii 
de miliarde

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Oameni buni, am o veste proastă! S-au 
întors parlamentarii din vacanță. Și/ 
așa cum ne-am obișnuit în 16 ani de condu

cere pseudo-capitalistă, a venit timpul să ne 
scormonim în buzunare! Alea din care plătim 
impozite și taxe pentru ca aleșii noștri să 
trăiască (vorba unui contemporan de-al nos
tru) bine. Prin urmare, vestea proastă este că 
aleșii neamului și-au suplimentat, din nou, 
bugetul de cheltuieli. Cu 227 de miliarde de 

« lei peste ce-a prognozat Ministerul de Finanțe, 
în total 1.100 de miliarde de lei!! O sumă ale 
că.rei zerouri i-ar îngrozi și pe astronomi. Dar 
care pe spuma patriei n-o încălzește deloc. 
Absolut normal pentru un parlament obișnuit, 
încă de atunci, de pe vremea Ceaușeștilor, să 
trăiască pe spatele celor mulți. Un parlament 
compus din foști și foste rebuturi cu ideologii 
comuniste. Un guvern plin de metehne la 
care tinerii politicieni, amăgiți de forma falsă, 
încep să adere necondiționat.

■ Unul dintre deținuții 
care confecționează 
pantofi a fost dealer de 
droguri.
Tiberiu Stroia________________
tifaeriu.straia@infcrmiiiedia.roBârcea Mare - Confecționarea pantofilor în cadrul Penitenciarului aduce mari beneficii acestei instituții. Potrivit directorului Emanoil Bota, anual profitul realizat în urma acestei activități este de aproximativ 3,5 miliarde de lei vechi. „Este o activitate deosebit de profitabilă. în primul rând, pentru că se desfășoară în incinta închisorii, ceea ce nu implică suplimentarea numărului de gardieni care să supravegheze

activitatea deținuților. Apoi, toți cei care doresc să muncească au posibilitatea unei surse de venit. Există chiar deținuți care, din câștigul obținut, reușesc să trimită bani familiei”, declară directorul Penitenciarului............
Cumpăram dm- 
giwi si ,fe vin
deam în disco
teci Acum Ite*  
fecționez pantofi 
din. piele pentru 
nemți
Constantin Paliu

Constantin Paliu, de 46 de ani, din Deva, a fost închis în 2001, fiind acuzat de trafic de

Un deținut câștigă 400 de mii de lei din norma la pantofi de luxstupefiante. Bărbatul își recunoaște vina și după șase ani de pușcărie speră că va reuși să ajungă în Italia, unde să lucreze ca fizioterapeut. De trei ani confecționează pantofi și este mulțumit de faptul că pentru o lună de muncă i se reduce pedeapsa cu șapte zile. „Am făcut o prostie pe care o

regret. Cumpăram droguri pe care apoi le vindeam în discotecă. Am câștigat vreo trei sute de milioane de lei, dar acum îmi dau seama că banii nu îți pot cumpăra libertatea. Mai am 27 de zile și ies afară, îmi pare rău că mi-am pierdut șase ani din viață aici”, declară Constantin.
Drumul European 68, blocat

Pentru că, la urma urmei, asta e proble
ma. De multă vreme încerc să înțeleg 
faptul că, așa cum spunea răposatul Brucan, 

avem nevoie de 20 de ani pentru a înțelege 
ce înseamnă democrația. Nu reușesc însă să 
mă obișnuiesc cu ideea că tinerii care vin din 
spate se aruncă necondiționat în mocirla fal
selor ideologii. Cu gândul că vor ieși de acolo 
asemeni colegilor mai mari. Fără să vadă că, 
de fapt, noroiul începe să nu mai dispară. Fal
șii profeți politici, precum Adrian Păunescu, 
Mona Muscă sau Vadim, încep să dispară de 
pe eșichier. Și asta pentru că, încet-încet, 
electoratul a înțeles că murdărirea nu este 
bună. Decât dacă ești fabrică de detergenți.

■ Un accident de cir
culație, petrecut ieri, la 
ieșirea din Deva, a blo
cat traficul rutier.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.roDeva - Accidentul petrecut la ieșirea din Deva, spre Arad, în care au fost implicate un autotren DAF și un autotractor Roman încărcat cu 15 tone de ciment, a blocat traficul rutier mai bine de o oră. Conducătorul autotractorului, Vasile Nechita, de 64 de ani, din Hunedoara, nu s-a asigurat la trecerea de pe banda doi de circulație, pe banda unu, obligându-1 pe șoferul autotrenului, Ionuț Lăzăroiu, de 23 de

DN7 a rămas blocat mai mult de o oraani, din județul Argeș, să tragă de volan dreapta. în acel moment, a lovit cu colțul remorcii marginea șanțului și a ieșit în fața autotractorului. Șoseaua a fost blocată, iar conducătorul autotrenului, Ionuț Lăzăroiu, a suferit multiple policontuzii, a fost transportat la spitalul județean, pentru investigații, însă nu a rămas internat. Polițiștii con

tinuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut accidentul rutier. Blocajul produs de cele două mașini a făcut imposibilă circulația pe ambele sensuri de mers. Coloanele de mașini s- au întins pe o distanță de cinci km.

Coșbuc, la 140 
de aniSimeria (S.B.) - Elevii Școlii Generale din Simeria, coordonați de prof. Doina Bălțat, înv. Elena Bob și instit. Mărioara Cemescu, au prezentat la Biblioteca Orășenească medalionul literar artistic „Coșbuc, la 140 de ani”, în amintirea „întâiului mare poet pe care ni l-a dat Ardealul”. Elevii clasei a Il-a C au descifrat, cu această ocazie, pentru prima dată versurile poetului. Acțiunea s-a încheiat cu vizionarea expoziției omagiale de carte „George Coșbuc”.

Chirii de sute de euroDeva (C.P.) ■ Prețul chiriilor în Deva stagnează momentan și nu se pune problema scăderii acestuia în lunile care urmează, declară Rodica Lupșa, reprezentantul unei agenții imobiliare. Firmele sunt cele care solicită cel mai des spații de închiriat. Prețul variază în funcție de zona unde este amplasat imobilul, etaj, amenajări interioare și perioada pentru care se închiriază. O garsonieră se închiriază cu 80-200 de euro/lună, un apartament cu două camere cu 100-300 de euro/lună, iar o casă cu 300-1200 euro/lună.
Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

cuvÂțB prin 
SMS

energia termică?

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

Vot
întrebarea săptămânii: Sunteți 

mulțumit de subvențiile ce se vor 
acorda în această iarnă pentru

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 22 sep
tembrie, ora 24.

Muzică la CastelHunedoara (S.B.) - Programul Festivalului „Toamna muzicală hune- doreană” ce a debutat ieri la Castelul Corvi- nilor continuă astăzi cu un recital de muzică veche și nouă susținut de Ansamblul „Flauto Dolce” și soprana Mihaela Maxim din Cluj-Napoca, la ora 18.00. Mâine, la aceeași oră, va avea loc spectacolul extraordinar de muzică și dansuri medievale cu Ansamblul istoric „Passamezzo” din Cluj-Napoca, precum și în zilele de 23 și 24 septembrie la castel și la Biserica Reformată.
Bani pentru zona 
de munteBucurești (C.P.) - Producătorii agricoli din zona montană care dețin în proprietate vaci sau bivolițe de lapte vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 150 lei/cap de animal. Producătorii agricoli trebuie să locuiască într- o localitate montană, exploa- tația să fie situată în zona montană, iar efectivele de vaci sau bivolițe să fie înscrise în Registrul agricol al localității până la 30 septembrie 2006. Ajutorul financiar se acordă o singură dată, pentru 2006, pe baza unei cereri scrise care trebuie depusă la DADR până la 15 noiembrie. Executivul a decis și majorarea subvenționării la 60% a prețului de cumpărare, inclusiv TVA, a dotărilor, instalațiilor de muls și răcire a laptelui.

4000 miliarde pentru sănătate
■ Medicii de familie au 
fost informați despre 
finanțările provenite 
din taxa pe viciu.
Ina Jurcone
ina.jufcone@informniedia.roDeva - Pentru programele de diabet, transplant, sisteme de urgență și examenele de bilanț, Ministerul Sănătății va aloca 4.000 de miliarde de lei. Sumele ce ar fi trebuit decontate lunar Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara pentru acestea vor rămâne strict în atribuția ministerului.„Din cele 4.000 de miliarde de lei, 350 milioane de lei vor reveni programelor de evalu- S-au dat bani pentru analize are a stării de sănătate a populației, program ce va

demara la începutul lunii noiembrie și va dura până la finele lui 2007.
Trei etapeProgramul se va derula pe trei etape: persoanele neasigurate din punct de vedere medical vor fi primele investigate. în primele luni ale anului 2007 vor fi investigați cei care au un grad ridicat de suspiciune pe diverse afecțiuni, după care vor urma asigurații, pe rând, după luna de naștere”, declară dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara. Persoanele care nu se prezintă pentru investigațiile medicale în mod gratuit conform planificării vor fi obligate să-și facă setul nimim de analize contra cost.

Redactorul-șef vă spune azi "Alo!"
Deva (A.S.) - Doriți să vă spuneți părerile 

despre ziarul „Cuvântul liber”? Aveți idei 
sau propuneri pentru anumite subiecte? în 
fiecare zi de joi, între orele 10 și 11, redac
torul-șef Adrian Sălăgean este la dispoziția 
dumneavoastră, a cititorilor, la numărul de 
telefon 0254-211275. Vă invităm să profitați 
de această ocazie. Pe noi ne poate ajuta 
să îmbunătățim conținutul ziarului. Pe 
dumneavoastră vă poate face cititori din ce 
în ce mai mulțumiți. Nu în ultimul rând, 
informațiile primite de la dumneavoastră 
pot fi baza unor articole de presă menite 
să rezolve problemele oamenilor acestui 
județ.

poate singurul, al 
cititorilor și la rău 
și la bine. Sunați- 
mă deci, cu în
credere, în fiecare 
zi de joi, între orele 
10 și 11. Eu voi 
ne primul „Alo!”

Redactor-șef 
Adrian Sălăgean

Credem cu adevărat că ziarul „Cuvântul 
liber” trebuie să rămână un camarad,

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:tifaeriu.straia@infcrmiiiedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:ina.jufcone@informniedia.ro
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1792 - Abolirea monarhiei și proclamarea primei republici 
îh Franța.

I860 - A murit filozoful german Arthur 
Schopenhauer (n. 1788).
1964 • S-a născut scriitoarea românei 
de expresie francezi Elena Vlcărescu
(m, 1947).________________________
1866 - S-i născut Herhert George 
Weds, scriitor șt jurnalist LMișina tlm- 

,0mul invizibil", .Mzbolul lt>"»llor^ (m, 1946, 
191$ • S-a niscut Chuck Jones, c ru desenator, cre
ator al multor personaje de desene animate: iepurașul 
Bugs Bunny, sconcsul Pepe, pasirai llp-Blp șl Wllly-Coy- 
101-^ndtacrtattaru^Mirtcan Larry Hagman (seri

alul TV .Dallas")._______ ____ _______________________
1934-S-a niscut Leonard Cohen (foto), poet și muzician 
folk-rock canadian.•
194? - S-l născut scriitorul tmerlcin Stephan King. 
2005 A murit, le 96 de ani, Simon Wiesenthal,
supraviețuitor al Holocaustului, supranumit vânătorul de 
naziști. A ajutat la aducerea in fața justiției a peste 1.100 
de criminali de război.

Cer mai mult noros. Maxima va fi de 22°C, iar minima de 6°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer mai mult senin. Maxima va fi de 25°C, iar minima de 12°C.
Sâmbătă. Cer partial senin. Temperatura maximă 24°C. Minima va fi de 11°C.
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Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc lona.

Calendar Romano-Catollc
Sf. Matei, ap. și ev.

Calendar Greco-Catolic
S. Quadrat, ap.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
9.00-15.00 pe str. Crișan;
8.30-9.30 și 14.00-15.00 pe str. M. Eminescu și Cloșca; 

9.00-15.00 în localităfile Câmpuri, Tătărăști, Burjuc și Tisa; 
8.00-14.00 în localitatea Nucșoara.

Gaz metan
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe str. M. Eminescu, bl. 43, sc. A și pe str. 
Mărăști, bl. IA, sc. B și bl. 8, sc. A.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8 00 - 12.00 pe str. I.L. Caragiale, bl. E21. Este afectată 
și strada M. Viteazul;
8.00 - 15.00 pe str. M. Klein (Bălcescu vechi) și în cartierul 
Gojdu, bl. B4 care afectează toată zona de la Poșta mică 
pană pe str. M. Kogălniceanu (spălătoria chimică).

CiocolatăIngrediente: 1 kg zahăr, 1/2 kg lapte praf, 100 g cacao, 200 g unt, 200 g nuci, alune, 1 cană apă, 1 lingură zeamă de lămâie.Mod de preparare: Zahărul cu un pahar de apă și zeama de lămâie se fierb până se leagă, ca pentru glazură. Se amestecă untul, iar când acesta este topit, se amestecă laptele praf și cacaoa bine cernute. Se amestecă repede cu lingura, pentru a nu face cocoloașe. Când compoziția este omogenă, se ia de pe foc și se pune romul, vanilia și nucile sau fructele uscate.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția lrrta<ramal din numărul precedent: I - A - S - S - CROMATICA - înotător 
- IZ - ROZ - AS - AC - NEGRE - ETAPA - UT - R - LB - VREA - AMA - MIA - T - 
ORANJ - AL - ȘVAB - LUPE - A - ȘEVALET - ȘL - RE - ILAR - BLOND - ACTE

INTEGRAM A Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
tn perioada 1-26 septembrie, Cuvlntul liber vrea 
s«-i demonstrezi din nou cit de ujor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integranta aplrutl tn 
flecare ediție a ziarului p trlmlte-o aMturl de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deve. str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OM, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvlntul liber, pini in 30 septem
brie. Extragerea va avea loc în 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, m prezenta unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN BONURI VALORICI. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 1006. 
Pereoanl de contact Magdalena Șeiban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media jl nici rudele acestora de gradele I jl II.

7M Jurnalul TVR. Spoit 
Meteo

8:10 Bertie șl Elizabeth 
▼Q (biografic, Anglia, 

2002). Cu: James Wil- 
by, Juliet Aubrey, Alan 
Bates

10*35  Supertrupa (r) 
1105 Ochiul magic (r)
129 Misterele din Sankt

Petersburg (r) (ep. 58, 
dramă, Rusia/SUA 
2006). Cu: Nikita Pan
filov, Andrei Kuzicev, 
Alexandr Ustiugov

130 Cony și restul lumii
(ep. 54, comedie, SUA) 

1330 Desene animate. Club
Disney (SUA)

14*00  Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
1700 Jurnalul TVR. Sport 
17:10 Povești întunecate 
18:00 Misterele din Sankt

0 Petersburg (ep. 59, 
dramă, Rusia/SUA) 

1900 Jurnalul TVR. Spoit 

Meteo

20:15 Mari Români.
Al. I. Cuza vs. Nadia

22:10 Parteneri de week-end 
(r). Invitați; 4 dintre cei 
mai îndrăgiți actori ai 
celebrului serial 
“Lost", filmați la Lon
dra

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:10 Sălbătiaunile (dramă, 
O Franța, 1984). Cu:

Philippe Leotard, 
Daniel Auteuil, 
Gabrielle Lazure. R.: 
Jean Louis Daniel

0:50 Pasiunea (thriller, 
SUA, 1995). Cu: Bren
dan Fraser, Ashley 
Judd, Viggo 
Mortensen, Loren 
Dean. R.: Philip Ridley

230 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

335 Ochiul magic (r)
430 Mari Români (r) 
6:10 Povești întunecate (r)

Nume.........
Prenume ...
Adresa.....

Localitatea
... Tel.

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □ 

•Lm LLEÎ3

700 Știrile ProTv. 
CeseMknplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

1000 Orașul cu minuni 
«(film, r) 

1200 Renegatul (s, r) 

1300 Știrile ProTv 
1330 La Bloc (r) 
14*00  Polițist sau delincvent 
▼O(acțiune, Franța, 1979).;

Cu: Jean-Paul Belmon
do, Marie Laforet 
Georges Geret, 
Michael Galabru, Jean- i 
Francois Balmer. R.: 
Georges Lautner 

1600 Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody. 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv 
1800 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20*30  Inamicul public
4® (dramă, SUA 1997). 

Cu: Keenen Ivory 
Wayans, Jon Voight 
Jill Hennessy, Paul 
Sorvino, Eric Roberts. 
R.: David Hogan 

22:15 La Bloc (s) 
2300 Știrile ProTv. Sport 
23:45 CSI: Miami (s). Cu: 

El David Caruso, Emily 
Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Baiba, Scott Brazil, 
Danny Cannon, Joe 
Cappelie, David Gross

man
045 Familia Bundy (r) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (r)
200 Știrile ProTv 
300 CSI: Miami (r)

&

Borboc

In cursul dimineții luațl o hotărâre, în urma căreia sunteți 
nevoit si vă schlmoațl programul. Un prieten vă solicită 
sprijinul într-o problemă de sănătate

•f ■ ............ ’’'9 ‘

Taur

Sunteți anunțat că mllne veți pleca într-o călătorie în Interes 
de serviciu. Această veste vă cam încurcă planurile, dar 
puteți fl optimist: călătoria va determina schimbări,

Gemeni 7
Puteți aborda probleme Importante din domeniul afacerilor 
șl sunteți capabil să finalizați lucrări începute cu mal mult 
timp în urmă. Rezolvat! probleme financiare.

Rac

Sunteți foarte activ șl sociabil, ceea ca favorizează relațiile 
de colaborare. Se pare că aveți probleme sentimentale, dar 
optimismul dv este mal puternic.

Leu

Se anunță un succes remarcabil într-o afacere, însoțit de 
un câștig substanțial. în partea a doua a zilei, cu prilejul 
unei călătorii, vl se propune o colaborare.

Fecioară

Sunt favorizate relațiile de colaborare. Toate activitățile 
începute azi au mari șanse de reușită. Aveți succes în afa
ceri $1 puteți rezolva problemele financiare ale familiei.

Balanța

Au loc schimbări benefice în viața dv, atât pe plan profe
sional cât șl social. Metodele pa care le aplicați vă ajută 
să vă îndepliniți obiectivele.

Scorpion
Sunteți într-o formă Intelectuală foarte bună șl colaborați 
excelent cu persoanele din anturaj. Aveți succes în toate 
activitățile legate de familie șl cămin.

Săgetător

Aveți parte de un succes neașteptat pe plan social și finan
ciar. Nu pierdeți momentul favorabil, dar nici nu forțați 
notai După-amiază plecați într-o deplasare neplanificata.

Capricorn

După o perioadă de dezamăgiri, astăzi sunteți plăcut sur
prins de succese nesperate în domeniul financiar șl pe 
planul relațiilor sentimentale.

Vărsător

în prima parte a zilei vă ocupați de rezolvarea unei pro
bleme financiare de care depinde reușita unei afaceri. Pen- F 
tru aceasta, sunteți nevoit să plecați Intr-o călătorie.

Pești
începeți să vă redresați financiar. Se pare că fSniți □ primă, 
ca recompensă pentru finalizarea unei lucrări importante, 
sau o moștenire neașteptată.

600 în gura presei cu 

Mircea Badea
700 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv' 
11O0 Anastasia (s). Cu: Ele- 

Bl na Korikova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov

1200 Secretul Măriei (s) 
1300 Observator cu Simona

Gherghe 
13:45 Ziua judecății (r)

(divertisment) 
16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial,

B dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi, Mafia 
Dinulescu

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

20*30  Fotbal în direct:
Rapid vs FC Argeș 

23:00 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport 

23:50 Extragerea Joker și
Super Loto 5/40 

24:00 Sub acoperire (serial, 

0 polițist, SUA, 2000).
Cu: Peter Dobson, 
Melora Hardin, 
Cameron Richardson, 
Michael Angarano 

1:00 întâmplări hazlii (s) 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4.-00 Anastasia (r) 
5:00 Vocea inimii (reluare) 

B (serial, dramă, Româ
nia, 2006). Cu: loan 
Isaiu, Toma Dănilă, 
Olga Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Maria 
Dinulescu

s

500 Poveștiri adevărate (r) 600 
De 3x femeie (r) 700 Rebelde 
(r) 800 Visuri fără preț (r) 900

8:00 Lecția de engleză 9:00 
Coolmea distracției estivale (r) 
10:00 Viața Sf. Francisc de 
Assisi (dramă, Italia, 2002) - Ciocolată cu piper (s) 10.00 Al 
11:40 Caracatița (s) 12:30 șaptelea cer (s) 11.00 Bărbatul 
Lumea de aproape (r) 13:00 ................................ ' ''
Bugetul meu (r) 14:00 ABC.: 
de ce? 14:30 Aventuri din 
Kytera (s) 15:00 împreună în i 
Europal 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:30 Tribuna partidelor par
lamentare 17:00 Micuța Zor-; De 3x femeie 1830 Rebelde (s) 
ro (s) 18:00 Lecția de... sănă
tate. Puterea consumatorului 
(doc.) 18:30 Caracatița (s) 
1930 Motocidiștii pofticioși 
(doc.) 20:00 Pe urma banilor 
(doc. Finlanda, 2005) 21:00 
Ora de știri 22:00 Ură și dia
mante (dramă, SUA, 2001) 
23:45 Marcă înregistrată 0:15 
Futurama (d. a.) 0:45 Jurnalul 
Euronews pentru România

visurilor mele (r) 1200 Iubirea 
mea, păcatul (s) 1300 Minciu
na (serial, Mexic, 1998) 1400 
Jurământul (s) 15:15 Rețeta de 
acasă 1530 Visuri fără preț (s) 
1630 Poveștiri adevărate 1730

1930 SOS, viața mea! (s) 2030 
Iubire ca in filme (s) 2130 Daria, 
iubirea mea (s) 2230 Tărâmul 
pasiunii (s) 2330 Bărbatul 
visurilor mele (s) 030 Poveștiri 
adevărate (r)

8:35 Mariana - Prețul ino
cenței (r) 935 Sunset Beach (s) 
1035 Super recorduri (r) 11:00 
Tele RON 12:50 Garito 14:30 
Dragoste și putere (s) 15:00 
Peisaj de Louisiana (dramă) 
17:30 Trăsniți în N.A.T.O. (r)

9:00 Dimineața cu Răzvan și
Dani 10:30 Căsătoriți pe viață
(s) 1130 That '70s Show (s) -18:00 Focus 19:00 Super re- 

s 1200 Quizzit 1300 Țara Iu' Pa
pură Vouă (divertisment 2004)
13:20 Look who is winning
14:30 Miezul problemei (r)
16:00 Naționala de bere 1700
Bărbatul din vis (s) 18:00 Poză - Plus. Prezintă: Cristina Țopes- 
la minut (s, r) 1830 Știri Na
țional TV 1945 Țara Iu'Papură
Vouă (divertisment 2004)

corduri (s) 19:30 Camera de 
râs 20:00 Alege-ți filmul! Pri
ma TV îți propune să îți faci 
singur programul 22:00 Trăs
niți în N.A.T.O. 2230 Focus

cu 2330 Poliția în acțiune (r) 
0:30 Focus (r) 1:30 Sunset 
Beach (s) 230 Roseanne (s)

10:10 Doctorul de suflete (r) 
1145 Echipa de elită (r) 1345 
Chuck Norris - profesorul de 
karate (s) 14:15 Liga juniorilor- 

; Looney loons (s) 14:45 Români 
j de succes (r) 15:00 Joan din 
! Arcadia (r) 16:15 Români de 
. succes (r) 1630 Bună dimineața, 
; Miami! (r) 1700 Joe, barmanul

din Tokyo (dramă, SUA 1949) 
j 19:00 Doctorul de suflete (s)

20:00 Români de succes 20:20 
Calea misterelor (§) 2130 Bună 
dimineața, Miami! (s) 2200 Pre
sidio (acțiune, SUA 1988)

privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 13:05 Marș 
forțat 1435 Lumea cărților 
15:35 Euroblitz: Jurnal euro
pean (r) (doc.) 16:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Pistruiatul (aventuri, România, 
1973) 22:00 Nașul. Talk-show 
24:00 Știri 0:15 6! Vine pre
sa! (r) Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2:15 Nașul.(reluare) 
4:15 Pistruiatul (r) (aventuri, 
România, 1973)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

9:45 Hustle (biografic, SUA, 
2004). 11:20 Micul ei secret 
(comedie, SUA, 2005). 12:50 
Evita (muzical, SUA, 1996). 
15:05 Cinci copii și Arătarea 
(aventuri, Marea Britanie,
2004) .16:35 Ultima aventură 
(comedie, SUA, 2003) 18:20 
Jurnal de bord (thriller, SUA,
2005) . 20:00 Credința părinților 
mei (război, SUA, 2005). 2130 
Când voi fi iubită? (dramă, 
SUA, 2004). 22:50 Alexandru 
(aventuri, SUA, 2004). 1:45 
Speed: Cursă infernală (ac
țiune, SUA, 1994).

13:20 Deschide lumea! 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:00 Reali
tatea de la 17:00 1745 Edi
torii Realității 18:00 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei. Cu Răzvan Dumitrescu 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:15 100% 21:00 Realitatea 
de la 21:00 22:00 Ediție spe
cială 23:00 Realitatea de la 
23:00 23:15 Realitatea all- 
inclusive 2345 Ziarul Realității 
24:00 Realitatea de la 24:00

6:00 Motociclete america);, 
7:00 Curse asurzitoare 8:00 
Drumul spre Berlin alături de 
Al Murray 9.00 Confruntări și 
fiare vechi 10:00 Ray Mears 
11:00 Superstructuri 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Curse asurzitoare 14:00 Dru
mul spre Berlin alături de Al 
Murray 15:00 Confruntări și 
fiare vechi 1600 Cum se fa
brică 17:00 Curse 18:00 Auto
mobile americane recondițio
nate 19:00 Superstructuri 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 Motociclete americane 
22:00 O pradă mortală 2300 
Fugarii 2400 Motociclete mari
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Primării care „nu se complică"
www.eures-jobs.com
Deva (C.P.) - Acest site oferă informații legate de locurile 
de muncă vacante disponibile în Aria Economică Euro
peană. Tot aici se găsesc sfaturi și îndrumări pentru cei 

, care doresc o slujbă în străinătate.
-

•m M CARBURANȚI
Lukoll
Motorină Euro4 3,31 lei/l

Motorină EuroS 3,36 lei/l

Benzină Premium 3,42 lei/l
' Benzină fără plumb (Euroluk) 3,40 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 3,51 lei/l

Benzină Eco-Premium 3,51 lei/l

Benzină Super 100 4,05 lei/l

Premium Diesel • 3,71 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 3,40 lei/l

Benzină Eco Premium 3,42 lei/l

Benzină Top Premium (99+) 3,72 lei/l
Motorină Top Euro Diesel 4 3,36 lei/l

■ Din cele 2300 pos
turi finanțate de 
AJOFM, au fost ocu
pate doar 1125 de 
locuri.

ÎNA JURCONE_______________________
lnajurconeelnformmedli.roDeva - în județ sunt patru primării care nu s-au arătat interesate de angajarea de șomeri pentru lucrări de interes comunitar. între acestea se numără cele din Lun- coiu de Jos, Dobra, Lăpugiu de Jos și Baia de Criș. „Pentru că se adresează persoanelor cu probleme sociale, angajarea de șomeri pentru

j h h 4 J J J I J J J H n j 4 22

Nu beneficiari de recalculare!

în iudeț:
DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;_______________
DN 7: Vețel - Ilia - limita jud. Arad;______________________
DN 68A: Dobra - limita ]ud. Timiș; _______
Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, Str. Horea și Mihai 

Eminescu.

I Dispecerat apă rece_______________________ 227087

Dispecerat apă caldă_____________________ 282225
Dispecerat Electrica___________________________ 929
Dispecerat gaz____________________________ 227091
Informații CFR_____________________________212725
Urgențe 112

Deva (C.P.) - Aurelia Costea din municipiul Hunedoara dorește să afle de ce nu beneficiază de recalcularea pensiei.
Răspunsul Casei Județene 

de Pensii Hunedoara: „începând cu data de 01.12.2004 beneficiați de pensie de limită de vârstă conform Legii nr. 19/2000. Dosarul dvs. nu face obiectul recalculării, respectiv, nu aveți ce acte sau decizie să primiți acasă. Beneficiați de toate modificările valorii punctului de pensie, în cazul dvs. punctajul fiind de 0,65390”.NOTĂ: Cuvântul Liber vă 

lucrări comunitare este apreciată ca o bună campanie electorală pentru primari, chiar dacă costurile sunt suportate de agenție. Cei patru primari spun că nu vor să se complice”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara. Lipsa de inițiativă a primăriilor contravine intereselor șomerilor din zonă, dat fiind faptul că în cele patru comune se află în evidență cca 100 de șomeri neindemnizați și peste 200 indemnizați.
Rectificare de bugetPotrivit ultimei rectificări de buget, AJOFM Deva a primit 17 miliarde de lei pentru lucrări comunitare, sumă 
răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (acestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție).Nu se iau în considerare scrisorile anonime!Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea Cepromin), specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”.Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adri- an.salagean@informmedia.ro.

Sunt 1175 de posturi libere în lucrări comunitarecu care pot fi plătite 2.300 de persoane. Până în acest moment au fost încheiate 23 de convenții cu primăriile pentru 1.125 de persoane, însă termenul limită până la care se mai pot depune cereri de convenție
Canalizare la Vulcan?Vulcan (I.J.) - Dezvoltarea infrastructurii în spațiul rural, cuprinsă în OG 7/2006, a dat roade... la Vulcan. Lucrările de alimentare cu apă și canalizare pentru zona Colonia de Jos, ale canalizării pluviale și menajere în zona Colonia țărănească Sohodol și în Colonia Cocoșvar au demarat. Numai pentru începerea lucrărilor în Colonia Cocoșvar a fost alocată suma de 114.600 lei, adică 10% din valoarea totală a lucrărilor. „Consilierii vul- căneni au aprobat studiul de fezabilitate pentru intro

este 30 septembrie 2006. Primarii care au folosit forță de muncă prin AJOFM Hunedoara au realizat refacerea drumurilor, rigolelor, curățarea pajiștilor, dezinsecții și deratizări. Valea Jiului „înghite”
ducerea canalizării și a apei curente în Colonia țărănească Sohodol, costul total al investiției se ridică la 649.667 lei pentru un număr de 252 beneficiari”, declară Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.Investiții urgente se impun și în Colonia de Jos, unde sistemul de alimentare cu apă potabilă este vechi de peste 50 de ani și nu acoperă necesarul pentru cele 208 locuințe. Pentru un astfel de proiect, valoarea investiției se ridică la suma de 2.738.355 lei.

\ curs valutar bnr - 21.0s.2006
1 euro_______________________________________ 3,5342 lei
1 dolar american____________________________ 2,7878 lei
1 gram aur 51,6467 lei

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

SNP 0.5500 0
SIF1 2.3200 ■0.43
TLV OPERARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL
BRD 18.700 0.54
BGC 0.5150 0.98
IMPACT 0.490 ■0.41
BIOFARM 0.560 -0.88
ANTIBIOTICE 1.3S00 0.75
AZOMUREȘ 0.1750 000
ROMPETROL 0.0862 0.82
SIF3 2.2200 1.37
SIF5 2.7600 0.00

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

u. Sunt multe mașini care sunt lăsate destul de departe de locuințe, din cauza lipsei locurilor de parcare.
Nu. Ar trebui să se implice primăria în acest sens. Sau să găsească firme cărora să le atribuie lucrări.

Nu. Și din această cauză sunt stingheriți participanții la trafic. Trebuie făcut ceva pentru că se circulă tot mai greu.
Dorel Jula, 
Deva

I

bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

3 2 7 1 5 4 9 8 6
8 6 4 7 9 3 5 2 1
5 9 1 6 2 8 3 4 7
6 7 9 3 4 2 1 5 8
4 5 3 8 1 7 2 6 9

2 1 8 5 6 9 7 3 4

1 8 5 9 3 6 4 7 2

7 3 2 4 8 1 6 9 5
9 4 6 2 7 5 8 1 3

Casian Anghel, 
Deva

Cătălin Deliman, 
Deva

Regulament:
Trimiterea talonului completat inseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajații Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.

Nu sunt. S-a mai făcut ceva prin unele cartiere, însă tot puține sunt. Pe an ce trece, sunt tot mai multe mașini.
Cred că da. Și dacă nu sunt amenajate special pentru asta, tot găsești unde să îți parchezi mașina.

RAzvan Cimponer, 
Deva

Gheorghe Gheara, 
Deva

A

liber îti face viața și mai ușoară, în continuare!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

facem noi iar cumpărăturile?
Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 septembrie cumpără 

toate edițiile Cuvântul Liber, decupează 
talonul participant, completează-l și 
depune-l la O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile 
speciale Cuvântul Liber, sau trimite-1 la 
sediul redacției din Deva, Strada 22 
Decembrie, nr. 37A, până în 30 septem
brie. Iar dacă vrei să economisești 4,1 lei 
față de cum-părarea zilnică a ziarului, 
fă-ți un abonament pe o lună cu numai 
8,9 lei.

Noi continuăm să îți dăm BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 2 octombrie, ora 16, în 
prezența unei comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 4 octombrie.

Informații suplimentare la tel. 0254- 
211275, interior 8806. Persoană de contact 
Magdalena Șerban.

Mult succes!

Talon pentru concurs - 21 septembrie 2006
Nume____________________ Prenume_____________________
Adresă
Telefon_________________ Sunteți abonat?_______________

CONCU'

http://www.eures-jobs.com
lnajurconeelnformmedli.ro
mailto:adri-an.salagean@informmedia.ro
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• Cec fără acoperire. Constantin B., de 33de ani, administrator al unei societăți comerciale din Lupeni, cu antecedente penale, a fost descoperit de polițiștii Formațiunii de Investigare a Fraudelor Lupeni ca a emis o filă CEC, în valoare totală de 25.926 lei noi, către o societate comercială din București, fără a avea disponibil în cont. (I.H.)
• Ședințe de prevenire. Compartimentul Poliției de Proximitate Hunedoara a organizat la Școala Generală Nr. 7 din localitate o ședință de prevenire, unde a fost prelucrată tema „Copiii, oglinda părinților", la care au participat 56 elevi și 3 cadre didactice. (I.H.)

Prinși la furat de motorină5

Apel către 
colegi

Deva (D.I.) - Viorel i Arion, senator de Hune- i doara din partea PNL, a i făcut un apel către colegii i din cadrul Alianței PNL- PD, cerându-le să-și ree- i valueze prioritățile și să i depășească orgoliile in- i terne, de partid. „Având i în vedere evoluția ultime- i lor evenimente din viața i politică internă, consider i că este in beneficiul ? ambelor partide, dar și în I avantajul Coaliției de guvernare, ca atacurile din- ; tre PNL și PD să în- i ceteze, iar cele două par- i tide să își reevalueze pri- I oritățile legislative și de i guvernare”, a afirmat A- i rion într-un comunicat de i presă. Senatorul Viorel i Arion susține că alianța i dintre PNL și PD trebuie i să facă dovada că, dinco- i lo de interesele mărunte, I de partid, poate fi pașa- i portul României către i Uniunea Europeană.

Amenajări 
pe Jiu
Petroșani (D.I.) - A- 
menajarea hidroteh
nică. a râului Jiu pe 
sectorul Livezeni- 
Bumbești a fost de
clarată, In ședința de 
Guvern de ieri, lucra
re de interes național 
de utilitate publică, 
având ca expropria
tor statul român prin 
SC Hidroelectrica, in
stituție aflată sub au

toritatea MEC. Res
pectiva amenajare hi
droenergetică asigu
ră valorificarea po
tențialului hidroener
getic prin acumula
rea Livezeni în Cen
trala hidrotehnică 
Dumitra și Centrala 
hidrotehnică Bum- 
bești. La punerea în 
funcțiune, aceste 
centrale vor livra în 
sistemul energetic 
național 275 GWh/ 
an energie electrică. 
Prin construirea lacu
lui de acumulare se 
instituie un sistem de 
control asupra debi
tului de apă deversat 
pe râul Jiu.

■ Trei bărbați au fost 
prinși în timp ce furau 
motorină din rezervorul 
unui camion.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@infarmniedia.ro

Deva - Polițiștii Biroului Poliției de Ordine Publică Deva i-au surprins în flagrant pe Ionel C., de 35 de ani, Dorel M., de 27 de ani, Florin N., 19 ani, toți din Deva, în timp ce furau motorină din

Un roman recent, o 
poveste veche
■ Cel mai recent 
roman al lui Eugen 
Ovidiu Chirovici a fost 
lansat ieri la Deva.

Deva (S.B.) - Galeria de Artă „Forma” din Deva a fost gazda evenimentului lansării volumului „A doua moarte”, semnat de Eugen Ovidiu Chirovici. Deținător a numeroase premii pentru literatură, pictură, jurnalism, inventică, ecumenism și al Ordinului „Pentru Merit” - grad de Cavaler (Președinția României) în 2002 și al titlului „Profesor 

rezervorul unui autocamion „DAF”, aparținând unei societăți comerciale din Medgidia.Autocamionul staționa în parcarea de lângă stația peco „Euroil”, situată pe DN 7, la ieșirea din Deva, spre localitatea Mintia.în imediata apropiere a locului faptei, polițiștii au identificat un autoturism „Audi. 80”, înmatriculat în Franța, condus de Ludovic N., de 49 de ani, din Șoimuș, în portbagajul căruia au găsit bidoane de plastic, o sabie tip „ninja” și mai multe obiecte metalice de care probabil hoții se foloseau dacă erau prinși în timp ce furau combustibilul.Șoferul autoturismului a declarat că nu știa ce urmau să facă prietenii săi. „Mi-au oferit 30 de lei noi, pentru

Honoris Causa” (Prof h.c.) al Universității Biotera București, E. O. Chirovici, prezent ieri la lansarea romanului său, susținea că „o țară care i-a dat pe Cioran, pe Brâncuși și atâtea alte valori culturale ale Europei va intra în UE cu mâinile goale pentru că oamenii de cultură trăiesc prost. Cauza lipsei de creativitate la un popor cu un potențial imens, constă în cotidianul care ne îndepărtează de spiritul creator! Noi, românii nu mai avem nici măcar apetitul de a gusta cultura! Acesta este cel mai rău lucru care i se în-

Uneltele hoților: bidoanele și săbii Ninjaa-i transporta până la stația peco și înapoi la destinație. Nu am știut că ei fură”, declară Ludovic.
Motorina aruncatăCei trei au reușit să fure 60 litri de motorină, cantitate ce nu a fost recuperată, întrucât 

Eugen Ovidiu Chirovicitâmplă în prezent românilor, nu rata șomajului, nu PIB-ul, nimic altceva”. Despre romanul său, apărut la Editura RAO, prezentat la Deva de A- na Flutur (RAO) și scriitorii hune'doreni Paulina Popa și 

aceștia, la vederea oamenilor legii, au încercat să scape de „obiectul delict” și au aruncat motorina într-un canal de colectare a apei pluviale. Bărbații sunt acum cercetați în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

Dumitru Hurubă, E.O. Chiri- oci spunea că „va fi citit mai mult de femei pentru că este o meditație asupra condiției femeii. El prezintă perioad/ Inchiziției când cel mai muk au avut de suferit femeile”.
Bătuți „acasă"

Bârcea Mare (M.T.) - Un turneu neconvențional de fotbal început în urmă cu câteva luni începe să prindă contur în cadrul Penitenciarului Bârcea. Este vorba de un proiect inițiat de conducerea penitenciarului care are drept scop crearea unor programe recreative pentru minorii aflați în detenție. „Am plecat de la ideea de a transforma a- ceastă perioadă de detenție într-una de educare a minorilor. în acest scop, pe lângă programele obligatorii și educative, am introdus și programe recreative. Campionatul de fotbal care se desfășoară între minorii aflați în detenție este un bun exemplu în acest sens”, declară Gabriel Vesa, purtător de cuvânt al Penitenciarului. în acest context, ieri a avut loc pe gazonul penitenciarului meciul retur dintre copiii instituționalizați și minorii din penitenciar, scorul fiind de 9- 5 pentru primii dintre aceștia.

Congresul religiilor
Deva (S.B.) - La Ateneul Român a fost deschis ieri Congresul european de istorie a religiilor, manifestare organizată pentru prima dată într-o capitală est-europeană, care a adus la București 250 de cercetători din peste 30 de țări. Congresul se va desfășura până sâmbătă, manifestările sale având ca temă: „Istoria religioasă a Europei și Asiei”. La cele zece sesiuni ale congresului vor participa savanți din peste 30 de țări. Sesiunile vor dezbate subiecte care vor cuprinde „religie și modernitate”, „recepția europeană a religiilor Asiei”, „interacțiuni religioase între Vestul și Estul european”etc.

Cele mai noi știri
dta județ ți din tame.24 de orc pe ri. pe săptămâni J

în Penitenciarul Bârcea se confecționează pantofi de lux. 

Mai multe detalii pe wwwhuon.ro

u doar citește

CUVÂNTUL 1
LIBER 1 

late înnoiește !

tale ferestre să fieca vechile

Cum potiparticioa?
Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNÂ, cu numai 8,9 lei (da,

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poșta;

Ai visat 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?

Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate’ 
Toamna aceasta, Cuvântul Liber îți pune 
termopane pentru numai 8,9 lei!

Te întrebi de ce îți oferim această șansă? 
Pentru că ești sau cu siguranță vei dori să 
devii unul dintre abonații noștri.
Un nou concurs îți va răsplăti fidelitatea!

ai citit bine), sau prelungește-ți actualul 
abonament cu încă cel puțin o lună, până 
în 28 octombrie 2006! Trimite-ne o copie 
după (\ hanță, a G.P. 1, C.P 3, D-‘,-a, 
depune-o în nubile speciale Cuvântul ' :oer, 
sau vino cu ea chiar la redacție. Toate chi
tanțele vor participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe șanse de câstia!

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri 
presă să vină chiar la tine acasă, sunăx 
numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 30 octombrie
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 31 octombrie, 
informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact: Magdalena Șerban. Succes!

RECLAMĂ CONCURS

mailto:mihaela.tamas@infarmniedia.ro
wwwhuon.ro


SPORT
ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informmedia.ro

* Cei mai bătuți. Se pare că Universitatea Petroșani s-a obișnuit să fie duca bătăilor la . scor în Campionatul național de rugby. jîkSpunem acest lucru întrucât petroșănenii "sunt înfrânți cu scoruri de la o sută în sus, fără a înscrie nici un punct Ultima a fost chiar pe teren propriu, când au pierdut cu 116-0, cu Contor Arad. (V.N.)

renvpur
■ Titlul european cuce
rit de Daria Vișănescu 
a încântat lumea șahu
lui românesc.

Corvinul merge la victorie
Deva (V.N.) - Cupa României la Fotbal a ajuns la faza a șasea. Este ultima dinaintea intrării in competiție a echipelor din Liga I. în urma tragerii la sorți de ieri, Corvinul Hunedoara va juca cu CS Auxerres Trans Orșova. La puțin timp de la tragerea la sorți, Romulus Gabor, antrenorul hune- dorenilor, ne-a declarat că „vom juca meciul doar cu gândul la victorie. în Cupă vrem să aducem in acest sezon o echipă din Liga I”. Tehnicianul mai apreciază că echipa sa a avut șansă la această tragere la sorți.

•V

C-oa României, faza a șasea Din cele 14 jocuri care 
«x avea loc pe 3 octombrie, rețin atenția cele din
tre FCM II Bacău și FCM Bacău, precum și dintre 
FC Caracal și Dacia Mioveni, echipele clasate pe 
tocurile 2, respectiv, 1 în Seria a ll-a a ligii secunde, 
lată programul partidelor: FCM II Bacău - FCM 
Bacău
FCM Dunărea Galați - FC Cetatea Suceava FC Farul 
II Constanța - FC Delta Tulcea FC Snagov - CS 
Otopeni FC Caracal - CS Dacia Mioveni FCM II Târ- 
govrște - CS Forex Brașov Juventus București - FC 
Prefab 05 Modelu Chimia Brazi - Gloria Buzău 
Minerul Jilț Mătăsari - CSM Rm. Vâlcea CS Ineu - 
Politehnica II Timișoara CS Auxerre Trans Orșova
- Corvinul 2005 Hunedoara FC Apulum Alba lulia
- CS Gaz Metan Mediaș SC Gaz Metan Tg. Mureș
- Universitatea Cluj Someșul Satu Mare - FC Baia 
Mare

J

Deva - Performanța Dariei Vișănescu, campioana României la șah, categoria 10 ani, legitimată la Comexim Lupeni, care a cucerit, marți, titlul continental la Campionatul European de Juniori din Muntenegru este considerată remarcabilă de reprezentanții șahului hunedorean și de oficialii Federației. „Rezultatul e extraordinar. Am fost uimit când am văzut că are șanse la podium și încântat când am aflat că a câștigat titlul, pentru că nu credeam că poate urca mai mult de locul șase, întrucât era cotată drept a 62-a favorită. Speram să realizeze un rezultat bun după cele două partide exce-

lente reușite la turneul de la Deva în fața unor maeștri seniori, ambele publicate de revista de șah a Federației, dar nu mă așteptam chiar la titlul european. A demonstrat însă că are un caracter puternic, un temperament e- chilibrat și a surprins printr- un talent extraordinar, greu de bănuit. Important va fi ca talentul ei să fie șlefuit cum se cuvine și să nu se piardă. Cu siguranță va intra în atenția marilor antrenori din țară și poate va continua să facă performanță dacă se va legitima la un club puternic din Timișoara, Iași sau București”, comenta Corneliu Hotăran, președintele Asociației Județene de Șah.
Lăudată de FederațieSite-ul Federației Române de Șah a prezentat performanța Dariei ca pe o reușită foarte mare. „Remarcabil succes pentru șahul românesc la Campionatele Europene pen-

Daria Vișănescu își prezintă trofeul câștigat la CE tru copii și juniori, de la Herceg Novi (Muntenegru): Daria-Ioana Vișănescu (GS Comexim Lppeni) a obținut medalia de aur la categoria 10 ani, iar Iozefina Păuleț (Politehnica Iași - Șah Club Hidro- con Bacău) medalia de argint la categoria 18 ani”, s-a scris pe site-ul Federației. La CE din Muntenegru, a participat un număr record de șahiști, respectiv 737, iar la categoria

Dariei, care s-a impus cu 7,5 puncte din 9 posibile, au fost 64 de concurente. Ondina Kovacs, cealaltă șahistă din județul Hunedoarea prezentă la competiție, s-a clasat pe locul 46 din 57 la categoria fete 18 ani, dar speră să obțină rezultate mai bune la probele de șah rapid (20-22 septembrie), blitz (23 septembrie - dimi- neață) și dezlegări probleme (23 septembrie - după-amiază).
Jiul alunecă pe tobogan
■ Minerii au suferit a 
doua înfrângere con
secutivă și se afundă în 
subsolul clasamentului.Urziceni (C.M.) - Echipa antrenată de Florin Marin a pierdut la scor meciul de ieri din deplasare cu nou-promo- vata Unirea Urziceni, deși după înfrângerea din partida cu Oțelul și decizia patronului Alin Simota de a bloca primele jucătorilor obiectivul era victoria. Schimbările efectuate de tehnicianul Jiului pentru acest joc n-au avut efectul scontat, jocul Jiului a suferit mult, iar echipa s-a

afundat și mai mult în subsolul clasamentului.
Fără replicăGazdele au deschis scorul încă din start prin Costescu (min. 8) care a scăpat singur în careu cu Hotoboc, l-a driblat și a înscris în poarta goală. Jiul nu reușeșete să răspundă, astfel că tot Unirea are ocazii, când Ad. Ilie (15) face henț în careu la centrarea lui Dobre, dar nu e observat de arbitru când Jovanovic trimite cu capul puțin pe lângă din careu. Imediat după reluare Murgan (49) reușește o execuție de efect și marchează cu un șut

Dulcea a fost din nou ineficientde la 25 de metri, iar pe final Aldea umilește Jiul după ce scapă singur cu Hotoboc și duce scorul la 3-0.
Zepter International este o companie multinațională care produce, vinde și distribuie bunuri de 
consum exclusive de înaltă calitate în peste 40 de țâri de pe cinci continente din întreaga lume. 
Produsele Zepter sunt fabricate în 7fabrici Zepter din Germania, Italia și Elveția, folosind cele mai 
noi tehnologii pentru a fabrica produse de o calitate excepțională.
Anual, se vând peste 500.000.000 de produse, iar în întreaga lume există peste 56.000.000 de 
clienti satisfăcuti.I #

Compania Zepter urmărește în permanență să se extindă pe noi piețe, să-și îmbunătățească și dezvolte 
produsele. Acum ne extindem afacerea și în Deva și recrutăm:

CONSULTANȚI VÂNZĂRI (10)

Vâ oferim:

Verdict favorabilDeva (C.M.) - Comisia de Competiții a FRF a fost îngăduitoare cu Mureșul Deva în cazul neprezentării la partida de vineri cu Maris Tg. Mureș, din cadrul etapei a Vil-a a Ligii a IlI-a, și a decis că meciul se va rejuca. Verdictul favorabil devenilor a ținut poate cont de faptul că vina pentru neprezen- tarea celor de la Mureșul la meci a fost împărțită între Federația Română de Fotbal și clubul de- vean Mureșul Deva.
Venit deosebit de cea too € pe săptămână cu 
un program care depinde numai de tine.
Dacă ești interesat/ă, sună la 0722.676.066

Căutăm persoane proactive, ambițioase, dornice de afirmare. 

Oferim 100 € pentru 20 de ore de lucru săptămânal.

Tot ce trebuie să faci este sâ ne contactezi Io 0745.364.948

Ești interesat/ă intr-o nona activitate în 
domeniul vânzărilor, cu un program flexibil, 
care depinde numai de tine?
Dacă da, sună c ât mai repede la 0744.750.249

; Vino și tu în echtpo nooslro so lucrezi in domeniul vânzărilor 20 ;

! de ore pentru 100 f pe săptămână. Sună Io 0722.676 066 !

0 companie multinațională cu sediul în Elveția, specializată în 

domeniul vânzărilor, caută persoane active, dinamice, dornice de 

afirmare și câștiguri substonțiale.Doco și tu ești pen're ei, sună la 

0744.750.249
• Studii medii / universitare
• Experiență în lucrul în echipă 
•Abilități de comunicare și
implicare în munca desfășurată

•Câștiguri substanțiale
• Program flexibil
•Training gratuit și de calitate, sprijin constant în munca 
desfășurată

•Abilități organizatorice
• Perseverență
•Ambit j

• Un loc de muncă creativ și dinamic
• Posibilitatea dezvoltării unei cariere în vânzări
• Dezvoltare profesională la seminarii locale și internaționale
• Plăcerea de a lucra cu produse de cea mai bună calitate într-o
companie internațională

ZEPTER LUXURY ZEPTER COSMETICS

r

ZEPTER HOME ART

Ceasuri Philip Zepter La Danza 
Swisso Logical

ZEPTER HOME CARE ZEPTER MEDICAL

■ TuttoJEBBO ' Bioptron

sat, trimiteți CV-ul în teețnen 8e 10 zile de la apariția acestui anunț la următoarea adresă:

ir International Romania - Bd. Unirii nr. 70, bl. - 3$, sector 3, București,Fax: 021-3275181- E-mail: market@zepter.ro

■

Vrei să lucrezi pentru o campanie multinuțianali ?

Pari time sau full time? Cnntucteuză-ne la telefon 074S.364.948

1 Venit deosebit de cca 100 € pe săptămână cu un program care 

depinde numai de tine. Dacă esli interesat/ă, sună la 

.0722.676.066

Vino șt tu în echipa noastră să lucrezi în domeniul vânzărilor 20 

de ore pentru 100 € pe săptămână. Sună la 0745.364 948

Venit interesant, propria planificare a orelor de îucru, 
activitate în aomeniuf ■
vânzărilor. Dacă sunteți interesați, sunați la
0744.750.249

1 Căutăm persoane proactive, ambițioase, dornice

; de afirmare, QferirrilOO ( pentru 20 de ore de lucru
■ săptămânal. Tot ce trebuie să faci este să ne
I contactezi la 0722.676.066

Ești interesat/ă înlr-o nouă activitate în domeniul vânzărilor, cu 

un program flexibil, care depinde numai de line?

Dacă da, sună cât mai repede la 0744.750.249

Vino și tu în echipa noastră să lucrezi în domeniul vânzărilor 20 

de ore pentru 100 t pe săptămână. Sună la 0745.364.948

I

Venit interesant, propria planificare a orelor de lucru, activitate 

în domeniul vânzărilor.

Daca sunteți interesați, sunați la 0744.750.249

(5
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)
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Vând ap. 2 camere (03)

• contort 1, Deva, zona Miorița, contotizari, preț 
1^250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• decomandate, etaj intermediar, Al. Streiului, 
super amenajat, centrală termică, gresie, 
faianță, termopane, ușă metalică, preț nego
ciabil. Tel. 217286, mynwi după ora 16. (T)
• decomandate, parter, vedere în. 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, urgent, conve
nabil, bun pentru birouri, Deva, zona Mc 
Donald's. Tel. 220211,217888. (T)
• urgent, decomandate, contorizări. parchet, 
balcon închis, ST 54 mp, et 2, zona Astoria, preț 
970 mii. negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, zona luliu Maniu, et 2, parchet, 
complet contorizat balcon, st 56 mp, preț 
118000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• arcuit, centrală termică, balcon, et 3, zona 
Bălcescu, preț 98000 ron, negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, ocupabi imediat contorizări, 
etaj 2, zona Bălcescu, preț 97000 ron negociabil, 
tel. 0740/210780. (Al)
• b-duL Decebal decomandate, modificat, 
centrală termică, balcon închis, gresie, faianță, 
instalații sanitare noi, preț 135.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona AL Streiului, et. 6 dec., contorizări, preț 
50.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zoi dui, et. 3, semidec., balcon închis, 
instalații sanitare noi, parchet gresie, faianță, 
contorizări, preț 84.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 3, decomandate, balcon, 40 mp, 
neamenajat, contorizări, preț 84.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• AL Crișukri, et. 3, contorizări, balcon închis, 
gresie, fainanță, parchet, preț 72.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona M. Viteazul, bucătărie modifcată, 
parchet gresie, faianță, ușă metalici apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• Intrări separate, zona Bălcescu, etaj interme
diar, centrală termică termopan pe ramă de 
lemn, parchet gresie, faianță balcon închis, preț 
95000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• Intrări separate, termopan, parchet, gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zona Zamfirescu, preț 112000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Decebal, vedere la stradă etaj 3, centrală 
termică parchet gresie, faianță bine întreținut 
preț 130000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
■ etaj 1, zona Gojdu, bucătărie modificată 
termopan, ușă metalică parchet gresie, faianță 
stare foare bună contorizări totale, preț 110000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)
• decomandate, suprafață mare, super 
amenajat zona BCR, centrala termică bucătărie 
modificată, termopan, parchet nou, gresie și 
faianță bloc de 4 nivele, preț 145000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703,232808. (A4)
• ețaj ă bloc de cărămidă 2 holuri, parchet de 
stejar, gresie și faianță bine întreținut, ocupabil 
pe loc, zona Dacia, preț 69000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• etaj 1, intrări separate, balcon închis, zona 
Decebal - Kogălniceanu, centrală termică 
parchet gresie, faianță ocupabil azi, preț 125000 
ron negociabil, tel. 0788/165702, 0723/251498. 
(A4)
• zona Gojdu, decomandate, .parchet gresie 
faianță vedere în față balcon, bloc de cărămidă 
preț 82000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 64000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• decomandate zona Decebal - piață etaj inter
mediar, superamenajat, termopan, centrală 
termică se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0788/165703,232808. 
(A4)
•etajă dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• drcult parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Ostia, preț 9&000 RON, 
tel 223400,0724/169303,0W05228 (A5)
• dac, centralt termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etal J, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• In dradt, pe Bălcescu, parchet gresie, faianță 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizat, exclus credit, 
preț 98000 RON, tel. 0745/640725. (A7)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
. care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât pi In județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban in plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajeazâ-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva și Hunedoara
Cerințe:

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

Oferim:

e program de lucru flexibil;
o venituri In fUncție de realizări;e mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro 02135)

I • zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat liber, preț 
I 70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)

• zona Gojdu, parter, semidec., stare bună 
contorizări, s=46 mp, preț 88.000 RON, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• zona pieței, semidec., parchet, balcon, 
contorizări, neamenajat etaj 4, izolație italiană 
preț 97.500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Banca Transilvania, dec., 2 balcoane, etaj 
4, acoperit cu tablă s=50 mp, neamenajat preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6) :
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupăbil imediat, et. 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208,0724/620358 (A6)
• dec, bloc cărămidă, contorizări integrale, 
balcon închis, zona Bălcescu, preț 100.000 RON 
neg.Tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• In circuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 3, zona Gojdu, preț 
93.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• dec, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona CEC, beci, etaj 2, preț 130.000 RON neg., tel. 
231800:0723/619177. <A9'

Cumpăr ap.2 camere (04) Vând ap. 4 camere (07)

• ugent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Avram lancu, bl. HI, 3 camere, etaj
4, toate dotările, și un apartament cu 2 
camere, zona 1 Decembrie, bl. 5, moder
nizat recent, prețuri negociabile. Tel. 
0741/556314.(8/20.09)

• dea, centrală termică, 2 băi, boxă, st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688 
(A5)
• semidec, aranjat, gresie, faianță, parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii, neg, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent, etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semidec, contorizări, gresie, faianță. CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dea CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Piață, parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg, tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• dea, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, bd. Decebal, preț 160.000 RON neg, 
tel. 231800,0740/317313. (A9)

I
• decomandate, 3 balcoane, 2 băi, centrală 
proprie, modernizat, etaj 4din 8, zonă ultra
centrală, preț 190.000 ron, negociabil; 
exclus ■ intermediari. Tel. 0745/628364. 
(7/20.09)

• urgent, Deva, Gojdu,'et. 1,100 mp, occidental, 
centrală termică, termopane, ușă metalică, totul 
nou, tel. 215212. (Al)
• urgent, termopane, 2 băi, balcon, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, st 102 mp, et. 3, 
bloc de cărămidă, zonă ultracentrală, preț 47000 
euro negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• dea, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• dea, zona Hotel Deva, etaj 2,2 băi, balcon, 
vedere în 2 părți, amenajat, modificat modem, 
mobilat preț neg., tel. 231800,0745/511776. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară luaiu, 
centrală termică, 130 mp, preț 240000 rc tel. 
0722/564004. (Al) * *

• semidecomandate, în spatele cinema Patria, 
fără îmbunătățiri, preț 1,2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0745/253413. (T)
• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, gresie, 
faianță parchet lamelar, repartitoare, preț 720 
milioane lei. Tel. 0745/253413. (T)
• urgent, decomandate, super amenajat, 2 băi, 3 
balcoane, et 1, parchet termopane, hol camere, 
ST 152 mp, boxă zona 22 Decembrie, preț 63000 
euro negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• Deva, zona Gojdu, etaj 1, pachet, centrală 
termică, balcon mare, preț 132000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 2, zona Eminescu, Deva, preț 113000 
RON negociabil, tel. 0745/639022. (Al)
• urgent, zona Gojdu, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 130.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, st=95 mp, amenajări 
moderne, centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
preț 140.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, amenajări moderne, preț 
70.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Liliacului, etaj intermediar, 
centrală tremică preț 153.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zonă centrală 2 balcoane, 2 băi, 
amenajări, centrală termică preț 160.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă decoman
date, 2 balcoane, modificări, contorizări totale, 
ocupabil repede, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• etaj 1, cu balcon, centrală termică gresie, 
faianță accept credit ipotecar, zona Astoria, 
preț 95000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
bucătărie modificată centrală termică 
termopan, gresie, faianță, parchet, super 
amenajat, boxă acces uscătorie, preț 140000 
RON negociabil, tel. 232808. (A4)
• zona împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, faianță boxă bine 
întreținut, preț 62000 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702. (A4)
• zona KogăNoeanu, bloc de cărămidă deco
mandate, modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
termopan, bine întreținut, ocupabil repede, preț 
37000 euro negociabil, tel. 0723/251498 
0788/165702. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, etaj 1, 
modificări ia bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță, termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42000 euro negociabil, tei. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• doc, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

Vând case, vile (13)

• casă tip vilă, In comuna CărjițKsntni, 
asfalt și pământ aferent Relații la tetetonul 
0269/56177L (W-5/04M2006)

1 _____________s_________

• casă cu 440 mp teren pe străduța din spatele
spitalului, nr. 19 și mobilă diversă, Deva. Tel. 
§?54/216(Br (D ,,, Jt

• nouă, Deva, Piemnat P+E+M, sc 240 •
intrări, 5 camere,’2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică, 400 mp, teren, tel. 0722/564004. 
(Al)
• central Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță, 600 mp teren, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz metan, livadă, 
350000 ron, tel. 215212. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, SC 110 MP, teren 300 
mp, Deva, preț 90.000 euro, neg, tel. 0740/210780. 
(Al)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• Deva,zonăultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+1, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7) .
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578 (A8)
• In Dova, constr. 2006, P+M, living, bucătărie, 2 
băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 105.000 
euro, tel. 0745/786578 (A8)
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept 1000 mp, 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578 
(A8)
• zona Ceangăi 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădina, 
centrală termică, ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288 (A8)
• Duva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băl, centrală termică, termopane, teren 600 
mp, preț 360000 lei, tel. 0746/779288 (A8)
• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garai, centrală termică, preț 135000 
euro negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băl, garaj, terase, centrală termică, 
teren 1300 mp, preț 150000 euro negociabil, tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Dom, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Dm, P+l, zonă centrală, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică, living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină, preț 150000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288 (A8)
• Is 15 km de Deva, P+1,3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă, curent, 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• Dwa, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băl, centrală termică, 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, bale, 3 
dormitoare, centrală termică, Ideal casă de 
vacanță, teren 3000 mp, preț 85000 dolari, tel. 
0746/779288 (A8)
• urgent, In Deva, 5 camere, bucătărie, 2 băl, 
amenajate cu gresie, faianță, curte ST-850 mp, 
zona centrală, Deva, preț 180.000 euro neg., tel.

3MQ0,0740/317313. (A9)Cumpăr casă (14)
• wmnt, cu grădină. Deva sau Slmerla, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă bătrânească, 2 camere, grajd, șură 
curte și grădină 11 ari, poziție bună 
Chimindia, nr. 122, comuna Harău. Tel. 
226041. (2/18.09)

Case de vacanța (15)

• In stațiunea Geoagiu-Băi, P+l, cu terasă și 
poartă metalică 31/2m. Informații la telefonul 
241044, după ora 17.00. (T)

Vând garsoniere (19)

• Deva, Dada, bloc G2, etaj 1, renovată gresie, 
faianță contorizări, preț 650 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0745/393719. (T)
• Deva, Dorobanți, bloc acoperit cu țiglă 
modificări, gresie, faianță contorizări, preț 850 
milioane lei. Tel. 0744/835494. (T)
• Dova, zona Gării, etaj 1, ușă metalică ST 32 
mp, parchet, contorizări, preț 82000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• dublă superamenajată zona Dacia, preț 
62000 ron, negociabil, telefon. 0745/639022. (Al)
• confort ă dec., suprafață mare, etaj interme
diar, zona Ulpia, preț 24.500 euro, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• decomandate, bucătărie, baie, balcon, et. 
intermediar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 
.0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camere, etaj intermediar, zona Dacia, preț 
62.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2) 
zona Dorobanți, zugrăvită Darter, preț 68.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• decomandate, bucătărie, lalanță + gresie, 
contorizări, Dacia, preț 60.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• zona Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată 40 mp, parchet, contorizări, stare 
bună preț 88000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
232808. (A4)
• zona Progresul vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună accept credit ipotecar, preț 67000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,232808 (A4)
• zona Gojdu, decomandată contorizări, 
parchet gresie, faianță ocupabilă pe loc, preț, 
74000 ron negociabil, tel. 0788/165703,232809. 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)
• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dea, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• dea, zona M. Eminescu, et. 3, ocupabilă 
imediat preț 52.000 RON, tel. 235.208 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68000 RON, 
neg., tel. 235.208 0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208.0729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2. contorizări. balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358. (A6)
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

Vrei să apari în ziarul numărul 1 al județului 
Hunedoara?
Vrei să fii admirată și să câștigi și bani? 
Cuvântul Liber îți oferă această șansă.

Cerințe:• aspect fizic plăcut• seriozitate• abilități de comunicare
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).

• dea, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă preț 95.000 RON neg., tel. 231800; 
0740/317314. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• zonă bună Deva, exclus Micro 15, Dacia, 
parter și ultimul etaj; nu sunt agent. Tel. 
0722/435749. (T)

Vând terenuri (21)

• 13J00 mp teren în Deva, lângă cabana Bejan. 
Tel. 222002. (T)
• 2 terenuri, de 6 000 și 24700 mp, localitatea 
Totești-Hațeg lângă.Canton, acte în regulă titlu 
și CF, negociabil, tel. 212272,0723/732560. (T)
• 2000 mp teren intravilan la DN 7 - Mintia, fs 16,5 
m, preț 12 euro mp. Relații Deva, tel. 0254/227929. 
(T)
■ 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242. (T)
■ două tereniei extravilan de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Tot ești, Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.(1)

• intravilan, pentni foc casă 1100 mp, 
Deva, str. Elena Văcărescu, persoană 
fizică preț 30 euro mp, negodabiL Tel 
0254/226907,0742 /21WS6. M. l&M)

• loc de casă 3500 mp, apă gaz, curent loc 
drept, zonă liniștită parcelabil, Hășdat • Hune
doara, preț negociabil, telefon 0723/005657; 
0747/191372. (T)
• zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp/parcelă 
fs 22m, facilități, 20.000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• srtravian, ST 7700 mp, FS 15 M, zona Restau
rantul Pacific, preț 15 euro/mp, tel. 0745/639022. 
(Al)
• intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2, 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități înI 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5>
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303,. 
0740/914688 (A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39/A 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. O 
(A5)
• intravian,st 1100 mp, front stradal 33 m, toate . 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303,. 
0742/005228. (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Hravian, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă, energie electrică, gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• teren intravilan, s=1100 mp. F.S.= 26 m, 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700. drum 
asfaltat, preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (A7)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
e. DN 7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă, gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă, preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288.

M ' cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent apă, 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)

• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578 (A8)
• intravilan in Deva, zona Zăvoi. S-800 mp, FS- 
18, utilități in zonă, preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776 (A9)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare, intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 150 mp, P+l+teren 50 mp, 2 garaje, 
centrală termică canalizare, apă gaz, curent, 
82000 euro, tel. 215212. (Al)

CADOURI IN CULORI
cumpăra pana ia 31 octombrie 
consumabile originale HP de la

Supplies Partner
2006
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hârtie foto HR un mouse 
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Centrală și radiatoare Viessmann.
O colecție de calitate care aduce confort în casa ta.

Vîtopend 100 este un cazan mugi 1 
pe combustibil gazos pentru 
încălzire și prepararea instantanee 
a apei calde menajere, cu tiraj forțat 
sau atmosferic, cu putere nominală 
de la 10,5 până la 24 kW sau 
de ia 13 până la 30 kW.

Produse în Germania, radiatoarele Viessmann sunt disponibile acum și in România. 
Datorita eficienței deosebite și formei elegante, radiatoarele Viessmann sunt ideale 
atât pentru birouri, cât și pentru spații de locuit.

* i.a cumpărarea unui cazac mural Vitopend .100 primiți un 
cupon de reducerfeîn valoare de 250 ROM pe căre.lpiiteti 
valorifica achiziționând radiatoare Viessmann în valoare de 
minim 700 RON. Promoția este valabilă până ta data de 
1 o noiembrie 2006, in magazinere partenere.
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aaacsuOSâjr-
-ANGAJEAZĂ In regim de colaborare maseur, maseuzâ și cosmeticeană 

calificați, cu experiență in masajul anticeluiitic, de relaxare și de între
ținere.

-SE OFERĂ: ■ posibilități de câștig atractive
- program flexibil „
- mediu de lucru plăcut

Progra»i«izi-l( la 02S4/22H.IH9 pentru programul tâu pro»-
lUttal și berwBi-irri de 15% rvdmerr. Bvd. IUUU MAJIIU bl. 13 PARTER

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS 

A

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 
Al - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betanîa
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elite

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Horbovan Robert Sebastian. Se declară nul. 
(6/20.09)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ștefana Constantin Ovidiu. Se declară.nul. 
(5/20.09)
• pierdut ștampilă rotundă cu inscripția SC 
Sandor&llIes SRL. Se declară nulă (1/20.09)

Solicitări servicii (71)

• caut femeie serioasă pentni a locui cu o 
doamnă de 75 ani, in gospodăria acesteia, 
In localitatea Tâtărăști, comuna Burjuc.

2 H după ora

■ TÂMPLAR» PVC ți ALUMINIU PROFILE REHAU
■ OEAM TERMOPAN • JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE
'• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX

DEVA, str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2 

HUNEDOARA, B-dul Dacia, bl. E 3, parter (62582)

SC. DEPOALM SRL. Deva
g 

_____________________________ _______________________________________ *£■

Ofertă specială
Parchet laminat începând de la 18,99 ron / mp 

TVA inclus J
Relații la tel. 0254 / 2I9.I27 sau 0749 / 079,121

Situat pe DN 7 la intrarea dinspre Arad
Vinde materiale de construcții

SC coi

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 55(1 run / 
persoană, doar in perioada 
01.09 -30.11.2006 
inflate!/Tas. 0254/249.1 Ug 

telefon. 0254/249.175 S

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. GLap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A I C:
-PAPETÂRIE
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

TEAM CONSULTING
*2Â4/3«?17.Mitul

wwwhtaf» tomuOrxi. momo. ««Mizvnk 2wwrt.ro
S Mim» fcU?, sp; S3- twrfw C,o J. HMM9

Training 
Evaluare 
Asistenta 
Manager»®!

Ești trainer, vrei să colaborezi cu o 
firmă de consultanță și instruire?

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-mail:anazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717

S.C. PAKTEHER LEGIS SRL DEVA
Tel. 0765 243768 0788.189.103

♦ înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

♦ reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice. 
(59807)

Restaurant
Construcții civile si Induc triale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț etectrocesnlce

„___ ... ANGAJEAZĂ
CONTABILITATE PRIMARA
CERINȚE: 
-cunogflnțu minime de
contabilitate:

- cunoștințe IT;
-vânt, maximă 40 ani. 
AVANTAJE:

■salariu motlvant.

CQNIAB1L-ȘEF
CERINȚE:
■experiență în domeniu min.S ani; 
-punoștlnțe IT;
-vârsta maximă 45 ani. 
AVANTAJE:

-«alarlu motlvant; 
-condiții de lucru Intr-o 
echipă dinamică

Ral. la Tel 0723/400 636 aau 0254/772 221 (59656)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! _ jAUUlMeDIA romano.

-WEBMASTER
- WEBDESIGNER
- PROGRAMATOR WEB

Tei.: 0254 206.210
MOB: 0723.130.463
E-mail: officeanm.ro

Oeva, Aleea Viitorului, Nr.2
(lângă Crucea Roșie)

(56970)

Site: WWW.iiin.rQ

INFORMAȚII la tel:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - O254/74.37.84g

e amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)

• Deva, zona 1 Decembrie, amenajat 
pentru birouri, cca 40 mp, preț negociabil și 
6 ha pădure veche de peste 100 ani în 
Bulzești. Relații latei.0741/556314. (9/20.09)

Imobile chirii (29)

• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Închiriez apartament cu 3 camere, dec., 
mobilat și utilat integral, CT, zona centrală, 
Deva, 200 euro/lună, tel. 231800, 0745/511776. 
(A9)

■ vând mobilă suspendată bucătărie + mască 
chiuvetă lemn masiv, 350 ron, masă +■ 4 scaune 
bucătărie, 100 ron, servantă mahon, 250 ron, 
birou furnir cireș, 100 ron, mobilier hol, 250 ron, 
mochetă 1,20/3 m, 100 ron, tel. 218084, 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)
• vând colțar de pluș, stare foarte bună Tel. 
0254/217465 (după ora 19), 0723/262441. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rodiii pentru ocazii speciale, măsuri 40-
42-44, fiecare cu accesorii (nu închiriez). Tel.
218084,0743/211074 sau 0722/586808. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic 240 I, stare bună de 
funcționare, 150 ron și mașină de cusut electrică 
rusească 180 ron.Tel. 220956. (T)
• vând mașină automată fabricată în Franța, 
500 ron, combină frigorifică cu 4 sertare 
fabricată în Suedia, 500 ron, tel. 218084 sau 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)
• vând vitrină frigorifică lungime 1,5 m, stare 
foarte bună de funcționare. Relații la tel. 
0720/368510,0723/370452. (T)

Plante și animale, agroali' 
mentare (57)

Prestări servicii (72)

• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

o ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
complet mobilat, centrală termică, lângă poșta 
veche, ocupabil imediat, preț 200 euro/lună. Tel. 
0745/253413. (T)
• primesc to gazdă o elevă chirie 700.000 
lei/lună lângă Liceul Pedagogic, Deva. Tel. 
212865. CD
• primesc In gazdă tânăr(ă) nefumători sau alte 
vicii: ofer condiții ireproșabile; ofer și pretind 
seriozitate. Tel. 0723/851439, după ora 16 CD
• zona telecabbiâ, P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară, centrală termică garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, curte, 
grădină ideal sediu firmă sau locuință Tel. 
249047,0721/192684. (T)
e garsonieră Deva, complet mobilată 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, 36 mp, amenajat, termopane, CT, 300 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• apartament 2 camere semidec., Aleea Patriei, 
parter, C.T., mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 
euro/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
o lullu Maniu, et 9,3 camere dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
■ Progresii3 camere, nemobilat, CT nouă chel
tuieli mici iarna, et 2, zugrăvit pe termen lung, 
preț 130 euro/lună avans pe 3 luni, tel. 
0745/367893. (A2)
• ultracentral, s=77 mp, chirie 20 euro/mp, tel. 
0745/367893. (A2)
• Progresul, s=38 mp, neamenajat, vânzare, 
preț 10.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• casă mate, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• casă, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră, zona 0. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)

Auto românești (36)

• vând Ara camionetă cu motor de Brașov, 
an fabricație 1989, șasiu+caroserie de 
rezervă, preț 50 milioane, negodabi. Relată 
la telefonul 0738/397058.(7/184)92006)

• vând Dada 1310, an fabricație 1985, RAR 2007, 
rovinietă 2007, stare de funcționare, necesită 
unele reparații, preț convenabil, relații la tel. 
0254/748743, 0720/729463, 0729/911056, Hune
doara. (T)

Auto străine (37)

• vând urgent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metalizat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749,0722/519009. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U650, plug nemțesc, stare foarte 
bună tel. 0722/642648,0254/232380. (T)
• vând urgent și negociabil tractor U 445 plus 
remorcă Relații la tel. 0721/839999. (T)

• vând tractor U 650, plug, disc, circular 
acționat de tractor, motor rezervă și 
remorcă basculabilă, preț la vedere, Lunca
■ Băița nr. 61. Tel. 0788/912339. (4/19.09)

Piese, accesorii (42)

• cumpăr tennocuple de temperatură TeL 0740- 
963-904.
• vând cutie viteze și reductor Aro 10, stare 
perfectă plus coroana grup spate. Tel. 218165, 
după ora 21. (T)
• vând piese Mercedes Cobra, Deva. Tel. 
0722/288113. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând ferestre și uși tâmplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE - IMAGINI 
GRAFICA • SIGLE
H. iUJI 2, d

Stăm
3 3 0 0 2 5 - DevaS
Str.1 Decembrie 27S 
Tel./Fax : 0254/213510 
e-mail: stamprod@rdslink.ro

SOCIETATE COMERCIALĂ
ANGAJEAZA URGENT producător Încălțăminte

- Tineri absolvenți in vederea calificării la locul de muncă.

- Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichete masă,

schimb transport gratuit. §

Tel. 0254/221.749 0722/519.009 *

TRANSPORT PERSOANE ©JfflgMta
Visam de McDonalds 

Tel. 0254/234717, 
0742/030201,0749/551299 

IU euro dus |
ol euro dus-întors ■ 15 zile~ 
Hi euro dus-întors - 90 zrfe

• vând mascul Foxterier 9 luni; ofer pentru 
montă mascul Ciobănesc mioritic talie foarte 
mare, 73 cm în greabăn și un mascul Ciobănesc 
caucazian, prețuri rezonabile. Tel. 0720/575832.
(T)
• vând porumbei voiajori, sport și standard și 
două voliere. Deva, tel. 0254/225034. (T)

I • vând vacă Holstein. Relații la telefonul 

0745 427416. (T)

Instrumente muzicale (60)

• vând acordeon Hohner, stare perfectă, 120 
bași, 2 registre, preț negociabil. Tel. 0726/621049. 
(T)

• vând bazin pentru combustibil, 5000 litri, și 
parbriz lunetă de BMW 520. Tel. 0721/667087, 
0722/738488. (T)
• vând mașină de cusut Naumann germană 
seria 705, ceas Doxa damă extraplat, elvețian și 
haină piele damă egipteană nr. 48 - 50. Tel. 
224643. (T)
■ vând un portbagaj pentru Dadă stare 
ireproșabilă negociabil, tel. 212272 sau 
0723/732560. (T)
• vând țuică de prună calitate excepțională, 
ideală pentru orice eveniment, preț avantajos în 
funcție de cantitate. Tel. 212242,0721/400563. (T)
• vând un portbagaj pentru Dacia, stare 
ireproșabilă și un cântar platformă deosebit, 
cântărește până la 110 kg, fabricat de Balanța 
Sibiu, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560. 
(T)
• vând un trunchi de cireș de 1,80 m lungime și 
0,75 m grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m lungime 
și 0,35 m grosime, preț foarte avantajos. Tel. 
212272,0723/732560. (T)

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Budriș Sofia. Se declară nul. (2/20.09)

• muncitor In activitatea de gospodărire a 
șpanului, Simeria, 3 posturi, data limită 3110. 
Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Brad, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat în silvicultură Hațeg, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Hațeg, 6 
posturi, data limită 22.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat în silvicultură Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9- 
16.
• muncitor necafificat în silvicultură Simeria, 3 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Simeria, 5 posturi, data 
limită Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 23 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 1 post, data limită! 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri,
zidărie, mozaic ‘aiantâ, Hațeg, 10 posturi, data' 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16. .
■ muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 3 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitei -aid la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 6 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Simeria, 5 posturi, data 
limită 28.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necalificat la spargerea și tăierea
materialelor, Simeria, 4 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16. .
• operator bobinator dublator, Simeria, 25 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Hune-4 
doara, 1 post, data limită 30.09. Tel. 213244,9-lț.„,
• operator confecții industriale îmbrăcăminte -'
țesături, tricotaje, Brad, 11 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16. ■
• operator confecții industriale îmbrăcăminte - 
țesături, tricotaje, Brad, 27 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• operator fabricarea produselor refractare, 
Hațeg, 16 posturi, data limită 29.09. Tel. 213244,9- 
16.
• operator preparare minereuri, Brad, 4 posturi, 
data limită 30.09. Tel, 213244,9-16.
• operator roboti industriali, Hunedoara, 7 
posturi, data limita 30.09. Tel. 213244,9-16.
• ospătar, Brad, 1 post, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16.
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 3 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data I imită 31.10. Tel. 
213244,9-16.
• recepțkmer de hotel, Hațeg, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• referent de specialitate administrația publică, 
Lupeni, 2 posturi, data limită 1.10. Tel. 213244,9- 
16.
• secretară, Hunedoara, 1 post, data limită 
21.09. Tel. 213244,9-16.
• servant pompier, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.

Com S.R.L. Orăștie 
meMliat, iiufatisirtale și |Htnâiu tenii, 

ile ridicat,
prin așchtere, iiuuhții electrice, 

și <fe' jțțiiz, .ier txintfiliiiiMi. 
autorizați ISCIR, PTĂ1 și PTC 9. 

la
243S35 Fax 0254 MJ334

• găsiți ceea ce cântați!
1 Vă așteptam!

&<■< 3'
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liep. Simeria,
Sie Avram laneu, BL. 7 Paner 

’let: 0254:26 11.01: Fax:
0254/26.11 02

Sucursala Deva,
B Ani Mu olar e:eii, Bl. 12 A

Tei: 0254 22.61.22. 22X1.23:
Fuc 0254/22 81.26©

BANCA COMERCIALA

CARPATICA
Forța și mteligențâ capitelului românesc !

Dobânzile practicate pentru depozitele la termen în lei și valută - % pe an

Monedă 1 săpt. 1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni
RON 6,00 7,65 7,75 7,95 7.95 8.10
USD — 3.60 4,10 4,35 4.60 4.75

EUR - 4,00 4.10 4.35 4,60 4,75

LEI Termen Dobânda/an
. Depozitul VIVAT 6 luni 7,90%
depozitul PENSIA PLUS 12 luni 8,40%

Depozitul EUROPA 12 luni 8.20%

LEI 24 luni 8.00%
EUR/USD 24 luni 5,00%

Depozitul
CRESCENDO

Depozit pe termen de; 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni
LEI 7,40% 7.50% 7,60% 7.70%
EUR/USD j 3,75% 4.10% 4, 20% 4,50%

CONT 
CURENT 
BONIFICAT

Tranșe în LEI Dobânda/an Tranșe în EUR/USD Dobânda/an
500- 10.000 7,15% 100 - 5.000 2,50%

10.001 - 20.000 7.65% 5.000,01 - 10.000 3.00%' §
Peste 20.000 7,85% Peste 10.000 3.50% ®

1.000
Certificat de depozit
VALUTĂ FORTE

Termen Suma minimă EUR/USD Dobânda/an
360 zile 1.000 4.75%

LICITAȚIE
Consumcoop Dobra 

societate cooperativa, 
organizează, în data 
de 10.10.2006, ora 
11.00, la sediul său 
din Dobra, str. Piața 

Victoriei, nr. 1, 
licitație publica 

pentru Vânzare de 
active aprobate de 

Adunarea Generala. 
Informații suplimentare 
la fel. 0723/684992.

(64000)

Comemorări (76)

Decese (75)

Grup Școlar „Crișan" Crișcior 
anunță organizarea concursului pentru ocuparea 

postului de bibliotecar 
pentru data de 12.10.2006, ora 10.00.

Condiții de înscriere ți bibliografia sunt afișate la sediul | 
unității. Pentru informații sunați la telefon: 0254/617004.

• sortator produse Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 25.09. Tel. 213244,9-16.
• sortator produse, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• spălător vehicule, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.09. Tel. 213244,9-16.
• strungar universal, Hațeg, 1 post, data limită 
29.09. Tel. 213244,9-16.
• sudor cu arc electric acoperit sub strat de 
flux, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16.
• sudor In mediu protector, Simeria, 8 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.

• sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 
Bposturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
■ sudor manual cu flacără de gaze, Hațeg, 2 
posturi, data limită 29.09. Tpl. 213244,9-16.
• sudor, Brad. 5 posturi, data limită 1.10. Tel. 
213244,9-16.
• sudor, Brad, 6 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16.
• sudor, Brad, 6 posturi, data limită 30.09. Tel. 

•213244,9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 34 posturi, data limita 30.09. Tel. 213244,9- 
16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 5 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9- 
16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 1 post data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post data limită 30.09. Tei. 213244, 
9-16.

Se împlinesc 6 luni de când ne-am 
despărțit pentru totdeauna de buna și 
draga noastră soție, mamă, bunică și 
străbunică

CHIRIȚĂ MARIA
Cât ai trăit te-am iubit/ Cât vom trăi 
te vom plânge. Comemorarea va avea 
loc în data de 24 septembrie în locali
tatea Cărăstău.
Dumnezeu să o odihnească în pace!

(1/19.09)

Cu inimile cernite de durere soțul Petru Șerban, fiica
Adina, ginerele Valentin și nepoata Arina Neagu 
anunță trecerea fulgerătoare în neființă a celei care a 
fost

ȘERBAN AURELIA
din Deva. O soție iubitoare, o mamă și o bunică plină 
de afecțiune și blândețe.

Corpul neînsuflețit se află depus la Casa Mortuară din 
Deva, str. M. Eminescu. înmormântarea va avea loc 
sâmbătă, 23 septembrie, ora 14.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

I
S.C. ARG CHEMISYSTEMS S.A., cu sediul în 

localitatea Deva, str. Decebal, bl. 8, parter, jud. Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul „Stație producere mixturi asfaltice", 

situat în localitatea Câmpu lui Neag F.N. Informații se pot obține 
la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între orele 8-16.

Eventualele sesizări și redamații pot fi depuse în termen de 10 zile a 
' lucrătoare de la data anunțului. . ®

JL

Cerința:

Radio Color Orăștie
organâreazâ concurs pentru ocuparea

■ stadii superioare sau experiență în domeniul 
media

i

- posihilîlâti de afirmare
- libertate de gândire și exprimare

- salariu motivant
- bonuri do masă

CV-urila m depun la sadiul Radia Solar din Orăștia, P-ța 
Victoriai, nr. 20, până la data da 26 septembrie 2006. 
Informații ■fkw -re la telefon: 241701.

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

v și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:

e cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;
e capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.

Oferim:
e lucru într-o echipă tânără și dinamică; 
e mediu de lucru profesional și competitiv;
e salariu atractiv în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(42648

OZONE

Familia Nițescu este alături de familiile Șerban și Neagu 
la greaua despărțire de scumpa lor soție, mamă, soacră 
și bunică

ȘERBAN AURELIA
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Colectivul redacției “Cuvântul liber” este alături de 
colegul lor Valentin Neagu la greaua pierdere suferită 
prin trecerea în neființă a soacrei sale

ȘERBAN AURELIA
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

■ tehnician mecanic, Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• termist tratamendst de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 10.10. Tel. 213244,9- 
16.
• termist tratamentlst, Petroșani, 1 post, data 
limită 20.09. Tel. 213244,9-16.
• tinichigiu carosler, Orăștie, 1 post, data limită 
31.12. TeL 213244,9-16.
• tractorist, Hațeg, 2 posturi, data limită 22.09. 
Tel. 213244,9-16.
• vânzător, Hațeg, 10 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244,9-16.
• vânzător, Hațeg, 2 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16,
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30,09. 
Tel. 213244,9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16,

(63980) Oferte locuri de muncă (74)

anunj /MPoinivr
Grupul 

oaoa Industrial 
DAGA angajează 

în condițiile legale șl acordurilor 
bilaterale cu contract de muncă 
personal pentru a lucra în 
Spania în următoarele meserii:

- Montaj instalații pentru 
mediul ambiant;

- Lăcătuș confecții metalice;
- Presonal auxiliar.
Condiții:
- Fără antecedente penale;

- Fără expulzări din Comuni
tatea Europeană (C.E.)

- Experiență minimă 5 (cinci) 
ani;

- Studii (școală profesională, 
liceu sau facultate);

- Vârsta maximă este de 45 
ani.

Persoană de contact: Ing. 
Hațegan Viorel, nr. tel. 
0728/495,962.

Programarea în vederea 
selecționării se va face zilnic 
între orele 16.00-19.00. (63675)

nr.

i.com

ș
5 
O

Toate aplicațiile vor fi tnfate cu maxim,l contefofițMliLite Nuindi i aiididstii eligibili vor fi contactați

• Societate comercială angajează personal pentru 
spălătorie auto. Relații latei. 0722/301943.

(9/18.09)

S.C. FARES S.A. ORĂȘTIE
AngnjonzA

Cariata; ■ studii liceale
- stagiu militar satisfăcut 

Cerințe: - permis auto categoria 

C+E
■ vechime minim 2 ani

□ Cerințe; ■ să posede 
autorizație de fochist 
GRUPA I

11. PAZA P ORDINI

a. roNtuirATam Aura

- Personal calificat și necallflcat

pentru confecție șl montaj tâmplărie 
aluminiu șl pereți cortină.
Condiții salariate avantajoase. 
C.V.-urile se pot trimite prin 
tel./fax 0254/214040, Informații 
aupllmentare la tel. 0726/334.399 
sau puteți să le depuneți la sediul = 
societății din c
Deva, str. Andrei Șaguna, nr. 1A.

Sa oferă; ■ pachet salarial motivant
■ bonuri de masă

Persoanele interesate pot trimite CV-urile până la data de 29 septem
brie 2006 prin fax la numărul; 241942 sau la SECRETARIATUL 
societății din Orăștie, Str. Plantelor, nr. 50.
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul de 
telefon; 247570. zilnic între orele 7.00 • 16.00. (63982)

Redacția nu-|l «lumi mponuMItMM partra «minutul «nunțurtor * * mici a num pubbcfttt*.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. Tel. 213244, 
9-16.
■ șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Orăștie, 1 post, data limită 25.09. Tel. 213244,9-16.
■ șofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Lupeni, 1 
post, data limită 1.10. Tel. 213244,9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Petroșani, 
4 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• tâmplar unlvenal Brad, 6 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• tâmplar universal, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• tâmplar universal, Lupeni, 1 post, data limită 
31.10. Tel. 213244,9-16.
• taptter, Simeria 5 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.

• Societate comercială angajează șofer pentru 
distribuție alimente pe FLT 3,5 tone. Tel. 0744/605685 
sau 223950.

(2/19.09)

• societate comercială angajează personal ■ femei, 
pentru fabrica de confecții Călan. Relații la tel. 
0254/734011,0745/112419.

(3/20.09)

• Companie austriacă angajează operatori pariuri 
sportive. Școlarizare gratuită în cadrul firmei, 
salarizare atractivă plus bonuri, bacalaureat. 
Așteptăm CV-uri cu poză în Bdul 22 Decembrie, bl. 
Dl + D2. Informații latei.0254/232747.

(6/1&O9)

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
i.com
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• Dispăruți. Cel puțin 500 de pescari au fost dați dispăruți după ce o furtună violentă a lovit miercuri dimineața golful Bengal și coasta de sud a statului Bangladesh, a anunțat poliția.
• Explozie în mină. Un număr de 43 de persoane au fost date dispărute în urma unei explozii produse într-o mină de cărbuni din Steel, sursă din cadrul companiei Ka- zahstan Mittal a precizat că 18 cadavre au fost recuperate.

Concert caritabil Cântărețul PaulYoung a ajuns în Asuncion, Paraguay, unde va lua parte, marți, la concertul „Music Against Hunger” („Muzică împotriva foamei”). (Foto: EPA)

Pe urmele 
tatăluiLondra (MF) - Fiul lui J.R.R. Tolkien, considerat de mulți specialiști drept cel mai mare scriitor de literatură fantastică, a terminat de scris un roman început de tatăl său, care va fi lansat pe piață în 2007. Christopher Tolkien a petrecut 30 de ani lucrând la romșnul „The Children of Hurin” pe care autorul trilogiei „Stăpânul Inelelor” l-a început în 1918 și apoi 1- a abandonat.
Premiul 
Douglas SirkBerlin (MF) - Actorul francez Gerard Depardieu va primi premiul Douglas Sirk, decernat în fiecare an în cadrul Festivalului de film de la Hamburg, prin care sunt onorate personalitățile care au contribuit la dezvoltarea culturii cinematografice, au anunțat, ieri, organizatorii.

Willis (Foto: EPA)

Idei de 
familist
Los Angeles (MF) -
Actorul Bruce Willis a 
declarat recent că 
dorește să adopte 
un copil. Starul, care 
are trei copii cu fosta 
sa soție, actrița Demi 
Moore, a spus că i-ar 
plăcea să ofere un 
cămin unui copil 
orfan, dar că nu vrea 
să facă acest lucru 
singur. „Aș avea 
nevoie și de altcineva 
în viața mea. Nu aș 
vrea să fiu doar cu 
copilul și cu bona", a 
indicat actorul publi
cației New York Dai
ly News. Willis (51 
ani) sprijină sistemul 
de îngrijire al copiilor 
orfani și se implică în 
campanii care să 
convingă guvernul 
american să 
investească mai mult 
în casele destinate 
îngrijirii acestora.

Billy savurează pentru digestie iarba proaspătă, după ce a ronțăit o mulțime de morcovi. (Foto: FAN)

O parte a arhivei secreteRoma (MF) - Vaticanul a făcut publice mii de documente din arhivele sale secrete referitoare la pontificatul Papei Pius al XI- lea, în anii douăzeci și treizeci, care vor putea fi consultate de specialiști și istorici. Secțiunea deschisă publicului acoperă perioada ascensiunii la putere a lui Mussolini și Hitler până la cel de al doilea război mondial.Unii istorici au acuzat Biserica Romano- Catolică de a fi sprijinit tacit regimurile Hitler și Mussolini, acuzație pe care Vaticanul a respins-o. Se așteaptă ca detaliile relației dintre Vatican și Germania lui Hitler și Italia lui Mussolini să se bucure de un mare interes al specialiștilor.

Astăzi aterizează AtlantisCape Canaveral (MF) - NASA a amânat cu o zi întoarcerea pe Pământ a navetei Atlantis din cauza vremii nefavorabile prognozate pentru miercuri, la Centrul Spațial Kennedy din Florida. De asemenea, NASA vrea mai mult timp pentru a studia casetele care arată un obiect neidentificat ce a zburat din corpul navetei. Naveta Atlantis și cei șase membri ai echipajului trebuie, potrivit noii programări, să aterizeze în Florida astăzi, la ora 10.22 GMT: în caz de nereușită, echi-

Atlantis (Foto: EPA)pajul de pe Atlantis va încerca să aterizeze la baza militară Edwards din California. Echipajul dispune de oxigen, energie electrică și provizii suficiente pentru a rămâne pe orbită până sâmbătă.
Favoriți la premiile MTV
■ Trupa Red Hot Chili 
Peppers este favorită la 
MTV European Music 
Awards de la Copenhaga.Copenhaga (MF) - Trupa Red Hot Chili Peppers are cele mai multe nominalizări la MTV European Music Awards, distincții care se vor decerna pe 2 noiembrie la Copenhaga.MTV a anunțat nominalizările pentru ediția din 2006 a European Music Awards, Red Hot Chili Peppers având patru nominalizări, în timp ce Christina Aguilera, Madonna, Shakira și Nelly Furtado au fiecare câte trei. Red Hot Chilli Peppers au fost nominalizați la categoriile „cel mai bun album”, „cea mai bună trupă”, „cel mai bun grup rock” și „cel mai bun cântec”.La categoria „cel mai bun album” au mai fost nominalizate Madonna, cu „Confessions on a Dance Floor”, Nelly Furtado, cu „Loose”, și Christina Aguilera, cu „Back

to Basics”. Printre artiștii britanici nominalizați se numără Keane, la categoria „cel mai bun grup”, Robbie Williams, la categoria „cel mai bun cântăreț pop”, și câștigătorii premiului Mercury, Arctic Monkeys, la categoria „alternativ”.Gazda evenimentului, care va avea loc la Bella Center Conventional Hall din Copenhaga. în fața unui public format din 3.000 de persoane, va fi cântărețul american Justin Timberlake. Alte 10.000 de persoane sunt așteptate să urmărească ceremonia din Radhuspladsen Town Square din Copenhaga.

Timberlake va fi gazdă (Foto epa)

Allrld Născută în zodia Berbec, îi plac muzica, sportul și călătoriile.
(Foto: Traian Mânu) Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro

5.000 de fani la „Crocoseum"
■ Mii de australienii au 
adus un ultim omagiu 
„vânătorului de croco
dili" Steve Irwin.Beerwah (MF) - Familia, prietenii și personalități marcante i-au adus un ultim omagiu lui Steve Irwin, autorul celebrului serial documentar „Crocodile Hunter”, a cărui moarte în urma unei înțepături de pisică de mare la începutul lunii septembrie a provocat un șoc național în Australia.
A vorbit BindiCeremonia, la care au participat aproape 5.000 de persoane, a avut loc la locul preferat de muncă al lui Irwin, „Crocoseum” de la Australia

Terri Irwin, Bindi și Bob (Foto: epa)Zoo. Evenimentul a fost marcat de intervenția emoționantă a fiicei realizatorului de televiziune, în vârstă de 8 ani. „Tatăl meu a fost un erou, a
fost întotdeauna lângă mine când aveam nevoie de el”, a declarat Bindi, îmbrăcată în kaki, culoarea preferată a tatălui ei. „Am filmat împre

ună, am prins crocodili (...). Nu vreâu ca pasiunea tatei să se termine aici. Vreau să fac ceva pentru speciile pe cale de dispariție, așa cum a făcut și el”, a mai spus fetița.Conform organizatorilor, aproape 300 de milioane de persoane au urmărit în Australia și în lume, ceremonia transmisă în direct lâ televizor. Premierul australian John Howard a deschis ceremonia lăudând calitățile lui Irwin și „talentul de a fi natural și autentic”. Staruri ale cinematografiei, precum Russell Crowe, Cameron Diaz, Hugh Jackman, Kevin Costner și Justin Timberlake, i-au adus un omagiu lui Irwin prin intermediul unui mesaj Video înregistrat.
Festival cu 35 de mii de tone de nisip
■ Festivalul de sculptură 
în nisip din Algarve-Por- 
tugalia are ca temă 
„Mitologii".Lisabona (MF) - Cel mai mare festival de sculptură în nisip din lume cu tema „Mitologii”, ținut în Algarve-Por- tugalia, unde sunt expuse sculpturi care ating 15 metri în înălțime, își va închide mier

curi porțile pentru public. Expoziția se întinde pe o suprafață de 15.000 de metri pătrați, unde 40 de artiști au folosit 35 de mii de tone de nisip pentru a creea zei și scene mitologice.Pentru festivalul de anul a cesta, aflat la a patra ediție, sculptorii, mulți dintre ei câștigătorii unor premii internaționale, au lucrat două luni pentru a ilustra la dimensiuni impresionante scene din mito

logiile grecești, celtice, scandinavice, indiane, egiptene și a- fricane, acestea fiind accesibile publicului timp de patru luni.Festivalul are în fiecare an o temă nouă, de-a lungul celor patru ediții, participând aproape 430 mii de oameni de vârste și naționalități diferite. Sculpturile pot fi văzute și ziua, și noaptea, când sunt iluminate de culori și efecte diferite.
Gânditorul La Royal i Academy of Arts din | Londra s-a deschis expoziția dedicată sculptoru- fW lui francez August Rodin, f care v-a putea fi vizitată până la sfârșitul anului.

(Foto: EPA)

http://www.huon.ro

