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Vreme instabilă. Averse de ploaie.

21 * încăierare la Corvinul
dimineața la prânz seara

• Protest. Minerii din Valea Jiului vor declanșa din această săptămână acțiuni de protest, pentru că Executivul nu a rectificat bugetul Companiei Naționale ă Huilei Petroșani. Pentru început, o delegație formată din lideri de sindicat vor picheta sediul Prefecturii Hunedoara, a afirmat liderul sindical Zoltap Lacatas. (C.P.)

■ Un penalti acordat 
echipei-gazdă a gene
rat o bătaie între su
porterii echipelor.

Hunedoara (T.S.) - Partida de fotbal dintre Corvinul Hunedoara și U Cluj, disputată sâmbătă, s-a sfârșit cu o

încăierare între suporterii celor două echipe. Conflictul a izbucnit în minutul 90, când arbitrul a acordat un penalti echipei Corvinului care era condusă cu 1 la zero de către clujeni. Golul marcat de Pepe- nar a fost urmat de aplauzele galeriei hunedorene și de huiduielile celor 150 de suporteri

clujeni. Huiduieli care i-au e- nervat pe suporterii Corvinului, care au început să arunce cu brichete și telefoane mobile înspre clujeni. Jandarmii, a- flați în afara stadionului, au intervenit oferindu-le suporterilor clujeni posibilitatea de a ajunge în siguranță la autobuze. „Noi nu avem încheiat

un contract cu clubul Corvinul. Astfel, Jandarmeria nu a fost prezentă pe stadion. Practic, am intervenit atunci când am văzut că liniștea publică este tulburată. Nu au fost înregistrați răniți în rândul suporterilor”, declară Nicolae Răducu, purtător de cuvânt în cadrul IJJ Hunedoara.

U persoană și-a pierdut viața în urma unui I accident de circulație petrecut sâmbătă poaptea la ieșirea din localitatea Brâznic. 
*•3 (Foto: T. M»nu)
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Statutul profesional al locuitorilor 
municipiului Deva

■ Finalizarea lucrărilor 
pe DN 66A duce la des
chiderea Văii Jiului pen
tru investiții și turism.

Deva (M.S.) - Organizația județeană UDMR Hunedoara susține finalizarea „în regim accelerat” a DN 66A Uricani- Herculane și includerea acestuia în prioritățile de investiții pentru infrastructură, a decla

rat ieri președintele UDMR Hunedoara, Iuliu Winkler. Potrivit acestuia, finalizarea drumului Uricani-Herculane va conduce la o deschidere a zonei Văii Jiului și pentru investiții, dar și la dezvoltarea turismului în acest perimetru. „Suntem niște copii dacă vorbim de dezvoltarea turismului fără să avem o infrastructură bine pusă la punct”, a afirmat Winkler. El a apreciat că lu

crările și darea în funcțiune a drumului Uricani-Herculane nu vor afecta mediul înconjurător din zonă, pentru că habitatul va fi protejat prin lucrările adiacente acestei căi de acces. Construcția drumului Uricani-Herculane a fost contestată de organizația Greenpeace care a opinat că investiția va distruge unul dintre ultimele drumuri forestiere păstrate intacte în Europa.

Crișan (M.S.) - Cinci mii de credincioși au participat, ieri, la slujba de sfințire a bisericii mănăstirii Crișan. Evenimentul are loc la 15 ani de la înființarea acestei mănăstiri. Slujba de sfințire a fost oficiată de Prea Sfântul Episcop Timofei Seviciu și episcopul doctor Daniel, /p.5

Membri ai unor 
societăți agricole

' * Salariați 

întreprinzători 
privați

Lucrători pe 
cont propiru

grafica: C.L. sursa: Primăria Municipiului Deva
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Strivit de buștean
■ Un bărbat de 53 de 
ani, din Brad, și-a pier
dut viața după ce a fost 
lovit de un buștean.

Brad (M.T.) - Tragedia s-a petrecut sâmbătă, în jurul orei 15.00, în apropierea Sanatoriului TBC, din localitate. Ion G. ajuta la încărcarea unui camion cu material lemnos când unul din buștenii pe care urma să-l încarce în mașină a căzut peste trupul său. Au fost anunțați paramedicii, care

nu au reușit decât să constate decesul bărbatului. „Polițiștii au demarat o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor în Care s-a produs accidentul, iar în cauză s-a stabilit că nu sunt suspiciuni de comitere a vreunei fapte penale”, declară purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad și ITM Hunedoara, care urmează să stabilească dacă victima lucra cu forme legale. în timp ce încărca un camion cu bușteni, loan G., din Brad, a 
fost strivit de un buștean, murind pe loc (Foto: t Mânu)
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PE SCURT

• Președintele Traian Băsescu a plecat, ieri, într-o vizită de stat în India, la invitația omologului său, A.P.J. Abdul Kalam, șeful statului român declarând că unul dintre scopurile vizitei este ca oamenii de afaceri indieni să fie convinși să investească în România. Vizita va debuta la New Delhi, unde președintele se va întâlni cu omologul său și cu premierul Manmohan Singh.
Apel la unitate

Budapesta (MF) - Socialiștii ungari trebuie să rămână uniți în sprijinirea unui dureros program de ajustare fiscală, în pofida scăderii pe care o înregistrează în sondaje, a declarat premierul Ferenc Gyur- csany, sâmbătă, la congresul formațiunii sale. Aceasta este prima întrevedere a delegaților socialiști după înfrângerea dură suferită de partid în fața opoziției la a- legerile municipale de la 1 octombrie. Premierul a cerut Partidului Socialist să susțină în continuare Guvernul și programul economic al a- cestuia. Șeful Guvernului de la Budapesta a cerut de asemenea o reformă extinsă a Partidului Socialist, în vederea transformării acestuia într-o formațiune social- democrată progresistă, fără a oferi alte detalii.

I______I

50 de ani de la revoltă

Elie Wiesel
(Foto: EPA) 

A refuzat 
oferta
Paris (MF) - Scriitorul 
american și laureatul 
Nobel, Elie Wiesel, a 
declarat, sâmbătă, cu 
ocazia unui colocviu 
la Universitatea Sor- 
bona, că i s-a propus 
președinția Israelului 
dar a declinat oferta. 
„Da, mi s-a propus. 
Am refuzat, pur și 
simplu pentru că nu 
sunt făcut pentru așa 
ceva. A fost foarte 
măgulitor, dar eu nu 
sunt decât un scrii
tor", a spus Wiesel, 
răspunzând unui jur
nalist care l-a întrebat 
în legătură cu infor
mațiile potrivit cărora 
ar fi fost propus la 
succesiunea lui Mo
she Katsav în fruntea 
Israelului. întrebat a- 
poi dacă numirea sa 
în fruntea țării nu ar 
contribui la instaura
rea păcii, Wiesel a 
răspuns: „în Israel, 
Guvernul adoptă 
deciziile".

■ Ungaria comemorează 
50 de ani de la revolta 
împotriva regimului so
vietic din 1956.

Budapesta (MF) - Ungaria comemorează, începând de ieri, împlinirea a 50 de ani de la revolta împotriva regimului sovietic, începută la 23 octombrie 1956 printr-o manifestație studențească oprită prin violență la 4 noiembrie de tancurile sovietice.Liderii din 46 de state, precum și oficiali din cadrul NATO și Comisiei Europene vor fi prezenți azi la ceremoniile care urmează să fie boicotate de opoziția conservatoare. Partidul Fidesz solicită din septembrie demisia premierului socialist Ferenc Gyurcsany, care a recunoscut într-o ședință privată că a mințit în campania electorală pentru a câștiga alegerile din aprilie.OaspețiLa Budapesta sunt așteptați 18 șefi de state europene, între care germanul Horst Koehler, regele Spaniei și cel al

Premierul Ungariei, Imre Nagy, la 23 octombrie 1956 (Foto: epa)Norvegiei.Președintele austriac Heinz Fischer a comemorat, sâmbătă, 50 de ani de la Revoluția ungară, în apropiere de podul de la Andau, situat la frontiera austriaco-ungară, loc care a devenit un simbol al refugierii în Austria a 200.000 de unguri.Președintele a evocat ajutorul important și spontan acordat de autoritățile și populația din Austria refugiaților, circa 70.000 de unguri traver

sând în anul 1956 podul de la Andau în încercarea de a scăpa de regimul comunist.Poliția din Budapesta a acceptat ca manifestanții opoziției, care se reunesc de 20 de zile în fața clădirii Parlamentului, să rămână în Piața Kossuth, unde va fi format un cordon de securitate.în capitala ungară au fost mobilizați peste 1.200 de a- genți de poliție, iar circulația pe unele sectoare va fi restricționată.

Ferenc Gyurcsany (Foto: epa)

Atacul a făcut un mare număr de victime
(Foto: EPA)

Atac cu multe victime
Bagdad (MF) - Un atac cu mortiere a provocat moartea a 30 de persoane și rănirea a cel puțin 50, sâmbătă, într-un oraș situat la sud de Bagdad, a anunțat televiziunea de stat din Irak, citată de Reuters.Al-Iraqiya a citat un consilier local din Mahmudyia care a declarat că mortierele au vizat o zonă de locuințe.Surse din cadrul poliției au precizat anterior că mai multe persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu mortiere, la Mahmudyia.Inițial, au existat informații contradictorii înm legătură cu numărul victimelor. O sursă din poliție a precizat că 17 persoane au murit în timp ce o altă sursă a declarat că două persoane au decedat în urma atacului.
cuvw
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Eliberat din 
NigeriaAbuja (MF) - Toți cei șapte Străini, printre care și un român, răpiți în Delta Nigerului au fost eliberați și sunt în stare bună, a anunțat poliția, sâmbătă. Cei șapte, printre care patru britanici, •« un român, un malaysiafr■' și un indonezian au fost răpiți la 3 octonțbrie, dintr-un imobil residential. „Toți cei șapte au» fost eliberați. Starea lor de sănătate este bună. Au fost deja duși la Port Hartcourt unde serviciile de securitate ale statului îi vor preda diferitelor companii”, a spus Suur Chafa, adjunctul superintendentului poliției în statul Akwa I- bom, unde cei șapte au fost luați ostatici.Angajatorul a trei dintre ostatici, Sparow Offshore Services Limited, a declarat că aceștia au vorbit cu soțiile lor la telefon și că urmează să fie supuși unui control medical înainte de a fi transportați în Marea Britanie. Surse diplomatice și din industria petrolieră au declarat că a fost cerută o răscumpărare, iar negocieri ai a- vut loc între răpitori, autoritățile locale și angajatorii acestora - patru companii contractante cu sediul în Marea Britanie și SUA.

Alegeri prezidențiale în BulgariaSofia (MF) - Comisia Electorală Centrală din Bulgaria a anunțat deschiderea birourilor de votare, ieri, la ora locală 06.00, acesta fiind primul tur al alegerilor prezidențiale.Aproximativ 6,4 milioane de cetățeni erau așteptați la urne pentru a alege următorul președinte, în timpul căruia țara va adera la Uniunea Europeană.Șeful statului bulgar are funcții în general reprezentative: este comandantul suprem al armatei și reprezintă

țara în relațiile internaționale.Președintele în exercițiu, Gheorghi Părvanov, are, potrivit sondajelor, cele mai multe șanse de a un nou mandat de cinci ani în fruntea țării, în cazul în care se va confrunta în cel de-al doilea tiu? de scrutin Cu naționalistul Volen Siderov, de 50 de ani.Un al doilea tur de scrutin va fi organizat la 29 octombrie, în cazul în care rata de participare la alegeri nu va

depăși 50 la sută.Ieri, la ora locală 11.00, doar 9,2 la sută dintre alegători bulgari se prezentaseră la urne, potrivit institutului NCIOM.Potrivit primelor estimări realizate la ieșirea de la urne de trei institute de sondaj, între 52 și 67 la sută dintre alegătorii care s-au prezentat la urne până în prezent au votat în favoarea lui Gheorghi Părvanov, iar între 19,5 și 26 de procente au optat pentru Volen Siderov.

’A 

in funcție de 
Statele Unite

Seul (MF) - Coreea de Nord a promis că nu va mai efectua un al doilea test nuclear dacă SUA vor înceta s-o „hărțuias- că”, a anunțat, ieri, a- genția Yonhap, citând surse diplomatice sud- coreene, relatează AFP.Potrivit Yonhap, liderul de la Phenian, Kim Jong-il, și-ai* fi asumat acest angajament săptămâna trecută, în timpul unei întrevederi cu emisarul chinez Tang Jia- xuan.„Cu ocazia întrevederii cu Tang, Kim a afirmat că Phenianul nu va efectua un al doilea test nuclear, decât dacă Statele Unite vor hărțui Coreea de Nord”, a declarat o sursă diplomatică anonimă de la Seul.
In semn de protestGaza (MF) - Zeci de membri ai forțelor de securitate palestiniene, fidele președintelui Mahmoud Abbas, au blocat, sâmbătă, mai multe artere rutiere din orașul Gaza în semn de protest față de neplata salariilor lor, a declarat un jurnalist, citat de AFP.Importante axe rutiere din Gaza au fost blocate, mai ales de membri ai Forței 17 ■ garda prezidențială -, cu ajutorul unor blocuri de piatră și cauciucuri aprinse.în centrul orașului, membri înarmați ai forțelor de securitate au blocat o intersecție,

forțând comercianții care își desfășurau activitatea în zonă să închidă magazinele.Manifestații similare au stat la originea intensificării violențelor între militanți din partidul lui Abbas, Fatah, și cei ai Hamas, soldate cu opt morți și peste 100 de răniți, la 1 octombrie.Tensiunile din Fâșia Gaza sunt în continuare foarte puternice. Vineri, mașina premierului Ismail Haniyeh, a fost ținta tirurilor de armă. Autoturismul premierului nu a fost atins și nici o persoană nu a fost rănită. Mai mulți membri ai forțelor de securitate palestiniene au blocat 
arterele rutiere din Gaza (Foto: epa)
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• Proiect de lege. Agenții economici amendați de inspectorii de la Protecția Consumatorilor ar putea plăti doar jumătate din sancțiunea contravențională, dacă achită suma în 48 de ore de la constatarea contravenției și dacă proiectul de lege va fi adoptat de Parlament. (C.P.)

Accident mortal la Brâznic

Bravo, Terzo 
Mondo! Bis!
Adrian SAlAgean
adrian.salagean@lnformniedia.ro

Circumvoluțiunile de rază maximă 
cuprind „to be or not to be"-urile 
magistrale ale existenței noastre: moartea, 

viața, nașterea, singurătatea, războiul. Sinu
soida trasează în cădere arealurile emigrantu
lui, comunismul, lupta pentru existență, soar
ta orfelinului, erodarea căsniciei, discordia 
dintre generații, homosexualitatea. în fine, 
vârful „tirbușonului" se înșurubează în tare 
ale tipologiei umane dominată de lăcomie, 
necinste, infatuare, nesimțire, prostie pură 
sau, din contră, extrage pentru public tării de 
caracter nebănuite, mări de iubire sub pustiul 
blazării și renașterea speranței acolo unde 
totul părea pierdut. Aceasta este spirala inver
sată a piesei „Revelion în Terzo Mondo" de 
Ovidiu Moldovan. Un portret robot al unei 
umanități contemporane cu noi.

■ Un bărbat a murit în 
urma unui accident de 
circulație petrecut 
sâmbătă noaptea.

Mihaela TAmaș________________
mlhaela.tamas@lnformmedia.ro

Brâznic - Un bărbat de 31 de ani, care a urcat la volan fără a poseda permis de conducere, și-a pierdut viața în urma unui grav accident de circulație, petrecut pe DN 68A, în afara localității Brâznic. Șoferul Daciei 1300, loan B., din localitatea Leșnic, se întorcea spre casă, în jurul orei 23.00. Acesta nu a adaptat viteza într-o curbă la stân-
Imprudența l-a costat viața pe șoferul Daciei (Foto: clîga, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un autotren încărcat cu aproximativ 20 de tone de

ciment, condus regulamentar din sens opus de Miladin M., de 35 de ani, din comuna Peciu Nou, județul Timiș. Se

pare că bărbatul avea permisul de conducere suspendat, iar autoturismul la volanul căruia se afla în momentul producerii tragicului accident îl cumpărase cu o zi înainte. în urma impactului conducătorul autoturismului a murit pe loc, iar autotrenul s-a răsturnat pe carosabil, blocând un sens de circulație. Traficul rutier în acea zonă a fost blocat două ore, iar coloana de mașini s- a întins pe aproximativ patru kilometri, în ambele sensuri de mers.
Vezi alte fotografii pe *Ț I

wvvwbupn.r.,

Incubator de afaceri privat

Este ceea ce am văzut sâmbătă pe scena 
Teatrului de Artă Dramatică Deva. O 
oră și jumătate de măiestrie artistică. O oră și 

jumătate de dramatică... comedie ce a frânt 
prin râsu'-plânsul ei scepticismul meu de 
spectator, cucerindu-mă. în regia lui Ștefan 
Ciocan, care demonstrează că talentul nu are 
nevoie de atestat pentru a se manifesta, piesa 
și-a ordonat „trăirile" magistral și închegat de 
la un capăt la altul. Replicile „fără perdea" 

\ale piesei au fost înnobilate cu savoare de 
’■'jocul total al actorilor. Joc care a permis 

inserarea episoadelor de music-hall lin, fără 
convulsii, în montajul sofisticat al piesei.
Excelenți în rolurile lor, în orice ordine, Coco 
Dimitriu, Isabela Hașa, Carmen Păcurar, Mișu 
Feier, Păstorel Vulcu, Cristina Lazăr, Diana 
Gostian, Radu Cristea, Nonei Moțățăianu, 
Roxana Oșanschi, orchestra muzicală a 
teatrului și compozitorul muzicii, Zoltan Turi.

■ Valoarea investiției 
se ridică la 1,4 mili
oane lei noi, inclusiv 
sume nerambursabile.

Romos (M.S.) - Primul incubator tehnologic și de afaceri privat din România a fost deschis sâmbătă, în localitatea Romos, în prezența vicepre- mierului Bogdan Pascu. Situat în imediata vecinătate a Drumului European 68, la ieșirea din municipiul Orăștie spre Alba-Iulia, incubatorul va avea o activitate orientată spre cercetare-dezvoltare-ino- vare, având ca obiectiv principal susținerea IMM-urilor din județul Hunedoara și din Regiunea Vest, cu precădere a

celor productive. „în România este nevoie de inițiative curajoase care să deschidă noi orizonturi și să susțină progresul mediului de afaceri. Cred că ar trebui să avem câte un incubator de afaceri în fiecare localitate pentru a ne putea pregăti și cuceri piața UE”, a declarat vicepremierul Bogdan Pascu.Incubatorul are la dispoziție trei clădiri renovate care se întind pe o suprafață de 1200 de metri pățeați. în cadrul acestora se regăsesc spații de cercetare științifică, pentru realizarea unor prototipuri, o sală de conferințe cu 65 de locuri, o sală pentru întâlniri de afaceri și una pentru negocierea afacerilor.

Centru modern de recuperare
■ Persoanele cu 
handicap vor avea un 
centru nou destinat 
recuperării.

Deva (C.P.) - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara va dezvolta un Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu în localitatea Păclișa. Valoarea proiectului este de 91.000 lei. „Serviciul de recuperare neuromotorie va dispune de cabinete medicale, dormitoare cu o capacitate de 10 locuri, grupuri sanitare,

sală de mese și un club pentru activități de re- creere, toate pe o suprafață totală de 1513 mp”, a declarat Viorica Popescu, DGASPC Hunedoara. Gru- pul-țintă al proiectului îl reprezintă persoanele cu handicap aflate în centrele Direcției, precum și persoanele cu handicap din familii. Persoanele cu diz- abilități din centrele rezidențiale vor locui pe întreaga durată a ciclului de recuperare în noul centru și vor beneficia de servicii de recuperare corespunzătoare, inclusiv servicii de cazare și masă.
Elevi, se pregătește ceva!

k Și contribuabil m-am simțit într-un fel
K_>dator acestor oameni la finele specta

colului. Lipsa resurselor financiare răzbate 
dinspre decorul frugal al scenei. însă virtuozi
tatea jocului, dinamica replicilor, hazul exce
lent strunit pe muchia de cuțit a necazului au 
compensat magistral ariditatea mijloacelor 
materiale. Spectacolul ar fi impresionat și 
dacă se juca în biroul de taxe și impozite al 
Primăriei Deva, cu monumentul ilegaliștilor 
ca decor. Revelion în Terzo Mondo este un 
spectacol „al nostru și pentru noi". Ca să-l 
guști cu adevărat, pe lângă bilet de intrare ai 
nevoie însă și de puterea de înțelegere a unei 
minți deschise. în rest, show-ul e garantat. 
Sfertul de oră de aplauze furtunoase de la 
finele reprezentației de sâmbătă a dovedit-o!

■ Elevii și părinții vor 
avea parte de surprize 
începând din anul 
școlar viitor.

Clara PAs
dara.pas@infornimedia.ro

Deva - învățământul simultan, în care elevii din toate clasele de gimnaziu învățau împreună, întrucât efectivele de școlari erau foarte mici, vor fi desființate începând cu anul școlar

viitor. Se caută soluții pentru ca respectivii elevi să fie transportați spre unitățile de învățământ cu efective mai mari.Elevii care se vor îndrepta către școlile de arte și meserii ar putea să primească burse, din 2007.
Sport din clasa ITot din 2007, în fiecare unitate de învățământ se vor înființa terenuri și săli de sport, chiar și câte un bazin de înot. De anul viitor s-ar

Credite pentru angajări

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămâna, 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.

DA

covm Votp™
Jțgrebarea săptămânii: Vi se pare 

, .jarmal ca românii să sărbăto
rească Halloween-ul?

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

comentarii, însoțite de nume.

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 tri
mis până în data de 27 octombrie, ora 24.

■ Valoarea finanțării 
creditelor din bugetul 
asigurărilor de șomaj 
s-a dublat.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Valoarea finanțării prin credite de la bugetul asigurărilor de șomaj a crescut de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare loc de muncă nou creat. „La dispoziția agenților economici se află un fond de creditare de peste 900.000 lei. Programul de creditare derulat prin intermediul BCR urmărește crearea de noi locuri de muncă, prin stimularea dezvoltării agenților economici. Pot solicita acordarea unui credit întreprinderile mici și mijlocii, unitățile cooperatiste, asociațiile familiale, persoanele fizice autorizate precum și șomerii sau studenții care înființează întreprinderi ce activează preponderent în sfera producției, serviciilor și turismului”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara. Valoarea creditului acordat Dentru fiecare loc de muncă

înființat în urma investiției a fost majorată prin hotărârea Consiliului de Administrație ANOFM. Dobânda percepută este variabilă și reprezintă 25% din dobânda de referință aplicată de BCR. Pentru creditele acordate în luna octombrie 2006, dobânda percepută este de 2,187 la sută. Creditul acordat poate acoperi până la 75 la sută din finanțarea necesară investițiilor, restul urmând a fi completat de agentul economic. Creditele sunt acordate pe o perioadă de până la trei ani pentru investiții, cu o perioadă de grație de șase luni. Pentru stocuri de materii prime și materiale perioada de acordare a creditului este de un an.

Vasilp InrnovAn rn

Elevii vor învăța noțiuni legate de protecția consumatorilorputea să se introducă educația fizică la clasa I, cu profesor special pentru sport. Elevii ar putea învăța, din toamna viitoare, despre drepturile și obligațiile lor de con
sumatori, la orele de „protecția consumatorilor: Elevii au și un număr de telefon unde pot să reclame orice formă de abuz la care sunt supuși: TelVerde 0800 8200200.
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sărbătoarea naționala a Republicii Ungare $1 Ziua 
proclamării Republicii Ungare. 
1817 - S-a născut Pierre Larousse, pedagog și lexicograf

francez, fondator, împreună cu A. 

Boyer, al Editurii Larousse, specia- 

lizată fa lucrări enclctopteaice.
1861 - S-a înființat, la Sibiu, «Aso- 

ciațiunea Transilvană pentru lite
ratura Română și Cultura Poporu
lui Român» - AS1M, cu rol impor

tant fa viața culturală și fa lupta de eliberare națională a 

românilor din Transilvania.
1940 - S-a născut fotbalistul brazilian Pele (foto) (Edson 

Arantes do Nasclmento)._______________________________________
1942 - S-a născut scriitorul american Michael Crichton 

1956 - începutul revoluției anticomuniste din Ungaria.

Prognoza pentru astăziVremea va fi instabilă. Maxima va fi de 21°C, iar minima de 10°C.
Prognoza pentru două zile
Marti. Averse de ploaie. Maxima va fi de 23°C, iar minima de 11°C.
Miercuri. Cer mai mult noros. Maxima va fi de 20°C, iar minima va fi de 10°C.

Calendar Creștin Ortodox_______________________
Sf. Mc. șl Ap. lacob, ruda Domnului, primul epuscop al 

Ierusalimului.

Calendar Romano-Catolic_______________________
Ss. loan de Capistran, pr. *; Sorin, ep.

Calendar Greco-Catolic__________________________
S ap lacob, rudenia Domnului, ep Ierusalimului (+ 62). în 

timpul săpt Ap și Ev săpt a 23-a dR (a 6-a d ÎSC).

Apă ______________________
Furnizarea apei potabile va fi întreruptă între orele;

- 08.00 - 12.00 - Strada Horea și SVada Bucegi.

Gaz metan ________
Furnizarea gazului metan va fi întreruptă, în Deva, între 

orele:
- 09.00 - 15.00 - Bd. Decebal, bl. I, sc. A; Str. M. Emi- 
nescu, bl. 31A, sc. B; Bd. Nicolae Bălcescu, bl. 3, sc. A; 

Bd. 22 Decembrie, bl. 42, sc. B, C, D.

Energie electrică......._____ _____ _........... .
Nu sunt programate întreruperi fa furnizarea energiei elec

trice.

Carne de pasăre cu smân
tână și ceapă

Ingrediente: 500 g carne de pasăre tocată, 2 felii pâine, 4 linguri lapte, 3 ouă, 1 lingură smântână, sare, piper, 2 cepe roșii, usturoi, 2 linguri făină.
Mod de preparare: Se omogenizează carnea cu pâinea înmuiată în lapte, 2 ouă, smântână. Se condimentează. Se modelează turtișoare de 1 cm grosime, se trec prin oul bătut cu făină și se prăjesc. Separat, se călește ceapa tăiată inelușe până se rumenește bine. Când s-a răcit, i se adaugă usturoiul pisat. Pe turtișoarele preparate, se pune din compoziția de ceapă. Se rulează atent și se prind cu scobitori.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția fotogramei din numărul precedent: T-S-C-S - COFETĂRIE - RO - 

ECLER - STICLA - SA - I - EH - OPT - PATIT - OAC - CATAIF - A - GAJ - RITOS - 

DEȘT - ALA - PE - TAP - OT - LAI - NUGA - SER - C - U - OHO - COMIC - FALA
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Dragostea este o prezență sigură, într-un fel sau atul. Aftare 
și o nouă activitate, probabil îți ajută sistemul circulator - 
ceva ce îți place foarte mult să faci.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
In perioada 3-26 octombrie. Cuvântul liber vrea să 
continui să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect integrama apărută în 
fiecare ediție a ziarului și trimite-o alături de talonul 
completat pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc în 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, în prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Iți DAM CHIAR BANII
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațli Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

! Nume...............................................J
! Prenume....................................... 1
[ Adresa........................................... j
î ...........................Tel......................... !■ *
| Localitatea.................................... j
! Sunteți abonat la Cuvântul liber? ! 
j DA □ NU □

i cww isnai
ANTENA 1-M

. utț*

&

Corectitudinea ta și compasiunea față de alții ar putea 
determina pe cineva să-ți ceară ajutorul în rezolvarea unei 
dispute. Implică-te doar dacă ești absolut imparpaKă).

-yrGemeni
Timpul dintre apariția unei idei și punerea ei Un ț 
este destul de scurt, dar nimic nu te poate opri. Nu lași 
nimic să îți stea în cale, sau să îți alterezi' entuziasmul.

Rac? ..... ............_......... .......
Nu te interesează târguiala sau aspectele de genul „ce-l în 
mână nu-i minciună". Ai anumite standarde și ești să 
renunți la orice pentru a obține ceea ce Iți dorești.

Leu

Te îndrepți cu viteză spre atingerea unui
aproape de acesta. Susținerea șl admirația celorlalți ți fac 
o mare plăcere.

Fecioară. ....£__._______________ ___ '__ ;_______________
îți place să deții controlul, este o parte definitorie a per
sonalității tale. Flexibilitatea ta - și entuziasmul aferent sen
zației - reprezintă ceva vital.

Balanță
Ai niște gusturi și păreri pe care le cere sau le copiază toată 
lumea, de la recomandări pentru cărți la sugestii de locuri 
unde să se iasă în oraș. Nu te gândești la plictiseală.

Scorpion
Nu este cel mai bun moment să atragi atenția asupra a, 
mai ales la serviciu. Șeful tău e în toane proaste și oricine 
e neatent va deveni ținta criticilor sale.

Segetător

Visezi cu ochii deschiși la o vacarță sau joate chiar ai 
bilete să pleci undeva. Cu cât mai mult timp îți petreci în 
jurul altora, cu atât mai mult îți vei dori să călătorești.

Capricorn
Ești ca lovit(ă) de fulger, dar un fulger al inspirației. feti 
creativ(ă). De marți până joi, trebuie să te descurci cu cei 
din jurul tău, vei avea destule situații inedite de înfruntat.

Vărsător

Pești

Fiecare își are propriile scopuri, propriii prieteni, propriile 
secrete. Nu trebuie să iți faci o părere despre fiecare aspect 
al unei persoane, dacă merită să te apropii te N tef. ■

Sunteți hotărât să începeți o viață nouă și să intrați'în 
afaceri. Nu este exclus ca după-amiază să găsiți formula 
optimă pentru a începe.

0630-07.00 Observator (r 

1630-16.45 Știri locale

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Interes general (r) 
8:50 Celebritățile timpului 
0tău (s)

9:00 Cinemaniadi (r)
930 Desene animate. 

Sabrina
10:20 Izolați în România. 

TVR - singurul prieten 

1035 Asoaația Internaționa
lă a Polițiștilor - secția 

română (doc.)
10:50 Integrante despre inte

grare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor

11:10 Finala Mari Români
(r). Moderatori: Irina \ 
Păcurariu, Florin laru, i 
Radu Naum

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping
1530 Kronika. Emisiune fa 

limba maghiară
17:00 Misterele din Sankt 

0Petersburg (ep. 80)
18:00 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo.

20:15 Reflector
20:45 lartă-măl Prezintă 

Raluca Moianu
22:10 Izolați în România. 

TVR - singurul prieten
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
2335 Prim plan
23:45 Nocturne

030 Viața ca-n filme (ep.
► 01, comedie, SUA, 

1990). Cu: Brian Ben- 
ben

1:10 Viața de scenă (muzi- 
ncal, Franța, 2004). Cu: 

Benoit Poelvoorde, 
Jean-Paul Rouve, Julie 
Depardieu

2:45 Integrante despre 
integrare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor

2:55 Jurnalul TVR (r).
Meteo

430 lartă-măl (r)
5:15 Viața ca-n filme (s, r) 
5:45 Nocturne (r)

730 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Te vezi la Știrile ProTv
(r)

10:45 Stilul Oana Cuzino (r) 
11:15 O nouă viață (r) 
12:15 Familia Bundy (s). Cu:

0 Ed O'Neill, Katey 
Sagal, David Garrison, 
Christina Applegate 

13:00 Știrile ProTv.
Te uiți și câștigi 

14:00 Meseriașii (r) 
15:00 Rebel fa California 

▼ 0 (serial, reluare) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

Cu: Eric Braeden
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

Te uiți și câștigi
170 Om sărac, om bogat 

(ep. 1, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, 
Te uiți și câștigi

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Scopul
< O(film artistic, dramă, 

SUA 2002). Cu: John 
Light Jeffrey Donovan, 
Peter Coyote, Mia Far
row. R.: Alan Ari Lazar 

22:15 La Bloc (divertisment) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Dispăreți fără urmă (s, 

0SUA 2002). Cu:
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay

0:45 Icstrim tivi 
1:15 Familia Bundy
0(film serial, reluare) 

1:45 La Bloc (r) 
2110 Omul care aduce 

cartea (reluare) 
2:15 Știrile Pro Tv 
3:15 Scopul (film, r) 
530 ProVest (r) 
6900 Parte de carte (r)

630 în gura piesei cu
Mircea Badea î

>. 7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina
Cioran și Dan Capatos 

ș 930 în gura presei (r) 
! 1000 Concurs interactiv 

1130 Anastasia (s, dramă, 
0Rusia, 2003). Cu: Elena

Korikova, Petr Krasilov, l 
Daniel Strakhov

< 1200 Secretul Măriei (serial) 
i 1300 Observator cu Simona

Gherghe 
13:45 întâmplări hazlii (s) 

i 1430 Animat Planet (r) 
\ 1500 Piațz Divertis (r) 
j (divertisment)
; 1600 Observator cu Simona 

j Gherghe
16:45 9595, te fovață ce să

fad 

18:00 Vocea inimii (serial, 
0dramă, România,

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu
1900 Observator cu

Alessandra Stoicescu și i 
Lucian Mândruță.
Sport. Meteo

2030 Revanșa starurilor
J (emisiune deA

! divertisment)

2230 Fast Food 
0(film serial, comedie, 

România, 2006). 
Cu: Alina Crișan, 
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter, 
Alin Roșu, 

'. Adrian Nartea,
Edgar Nistor 

2300 Observator 
cu Andreea Berecleanu 

și Andrei Zaharescu. 

Soort 
2400 Aias

0(film serial) 
130 întâmplări hazlii

0 (serial) 
200 Concurs interactiv

’ 300 Obsenntor
(reluare)

400 Anastasia
0 (film serial, reluare) J 

500 Vocea Inimii
• - 0 (reluare)

7:30 Noile aventuri ale fetei 
oceanului (ep. 1 desen ani
mat, Australia, 2000). 8:00 

Top 7.ro (r) 900 Coolmea dis
tracției (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 (r) 11:30 Ce bine e! (r) 
1230 Poftă bună! (r) 13:00 ; 
România underground (r) 
1330 Teleshopping 14:00 

ABC... de ce? 1430 Cutia fan
tastică (s) 15:00 împreună în 

Europa. Emisiune pentru rro- 
mi 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:30 E Forum. Dezbatere 
17:00 Ocolul Pământului în 80 
de zile 1830 Lecția de... ști
ință. Ochiul științei (doc., Ma
rea Britanie) 1835 Caracatița 
(s) 1925 Tribul 20:00 EU-RO 

Case 21:00 Ora de știri 22:10 
Bubuială în Bronx (acțiune, 
Hong Kong/ Canada) 23:55 
România underground (r)

530 Poveștiri adevărate (r) 630 : 
Rebelde (r) 830 Suflete răriîtefr) I 
930 Decizii - emisiune prezen
tata de Mihaela Tatu. Telefilm: > 
Prea târziu (r) (dramă, Românja, j 
2006) 1130 Bărbatul visurilor 
mele (r) 1230 Minciuna (serial. 
Mexic, 1998) 1430 Jurământul 
(s) 15:15 Rețeta de acasă 1530 
Suflete rănite (s) 1630 Poveștiri 
adevărate 1730 De 3x femeie 
1830 Rebelde (s) 19:30 SOS, 
viața mea! (s, Argentina, 2006) 
2030 Iubire ca în filme (s, 
România, 2006) 2130 Decizii. 
Adevărata dragoste (dramă) 
330 Bărbatul visurilor mele (s) 
030 Poveștiri adevărate (r)

1030 Școala sqieriosă de eroi 

(aventuri, SUA 2005). 11:40 
Ginerele (comedie, SUA 1993). 
13:15 Spune da (comedie. 

Spania, 2004). 1455 Hoți de 
dtamante (thriller, SUA 2004). 
1635 Copii fo America (come

die, SUA 2005). 1835 MareiX
(comedie, SUA 2003). 1930 Pe 
platourile de filmare (SUA 

2005) 2030 Uși roși (dramă, 
SUA 2005). 2135 Șooafasq»- 
rioară de eroi (aventuri, SUA

2005). 2320 Războinici ceru
lui și pământului (acțiune, Chi-

10:00 That '70s Show (serial) 
11:00 Teleshopping 11:30 
Căsătoriți pe viață (serial, 
SUA, 2001) 12:00 Quizzit 
13:00 Țara Iu' Papură Vouă 

(divertisment 2004) 13:20 
Look who is winning 14:30 
Albumul Național (r) 16:30
Horoscopul săptămânii 1730 > 
Fotbal Național 18:30 Știrij 

19:45 Țara Iu' Papură Vouă j 
(divertisment 2004) 20:15 
Echipa de investigații 22:00 
Baronii 2230 Miezul proble
mei 24:00 Știri Național TV 
030 Film artistic

9:00 Biografii celebre (doc.) 
1025 Lumea Pro Cinema (r) 
1130 Cristofor Columb 13:15

6:55 Viața dimineața 9:00 

Verissimo 1030 Misiune im

Krypto, câinele erou (s) 13:45 
Biografii celebre (r) 14:45 Ver
dict: Crimă! (r) 1630 Verdict: 
Crimă! (s) 17:00 Seinfeld (r) 
18:00 Verdict: Crimă! (s) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Cinema - Entertain
ment News 20:20 Smallville 

(s) 2130 Noi toți (s, comedie, 
SUA 2003) 2230 Crimă per
fectă (thriller, SUA 1999) 0145 
Verdict: Crimă! (s)

8:00 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:35 Ed (s) 1035 Sporturi 
trăsnite (r) 11:00 Tele RON 
12:50 Garito 1430 Dragoste 
și putere (s) 15:00 Trekkies 
(doc.) 17:30 Trăsniți în 
NATO. (r) 1830 Focus 1930 l 

Sporturi trăsnite 1930 Ca
mera de râs 20:00 Poliția în ; 
acțiune 21:00 ide [i în 
dragoste 22:00 Trăsniți in 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus.
Prezintă Cristina Țopescu 
23:30 Punct de criză (s, SF,
SUA, 2005). Cu: Caria Gugino 
030 Focus (r) 130 Sunset
Beach (s)

posibilă (r) 1030 Căminul de 

cinci stele (r) 1130 Ne privește 
1230 Știri 1230 Teleshopping 

13:05 Copii deștepți, părinți 
fericiți (r) 1335 Universul o- 
landez 1435 Lumea cărților 

15:35 Euromaxx 1635 Uni
versul olandez 17:00 Calea
europeană. Talk-show 18:00 
6! Vine presa! 20:00 Vulca
nul stins (dramă, România, 
1987). Cu: Mircea Andrees- 
cu, Mihai Cafrița, Adrian Pin- 
tea. Alexandru Repan 22:00 

Nașul. Talk-show cu Radu 

Moraru 2430 Știri

ITATEA
1030 Realitatea de la 1030
11:15 Fabrica 1230 Realitatea 

de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 1730 Realitatea

de la 17:0017:10 Tu fad Rea
litatea! 17:45 Editorii Reafității 
18:50 Realitatea zilei 20:15
Reporterii Realității 2130 

Realitatea de la 2130 2150
Prima ediție 2235 100% cu 
Robert Turcescu 2330 Realita
tea de la 23:00 23:15 Politică, 
frate! 23:45 Ziarul Realității 
2430 Realitatea de la 2430

630 S-a născut o motod^ă 

7:00 Curse asurzitoare 830 
Superstructuri 930 Pompierii 
americani 1030 Superstnicturi 

1130 Confruntări și fiare vechi 
1230 Manevre pe scară mare 
1330 Petrol, sudoare și plat
forme 1430 Supraviețuitori în 
condiții extreme 1530 Cum se 
fabrică 1630 Curse 1730
Automobile americane recon

diționate 1830 Motoddete 
americane 1930 Vânătorii de 
mituri 2030 Megaconstructori 
21:00 Cele mai dudate 
povești cu OZN-uri din lume 

2230 Dosarele FBI 2330 
Mașini pe alese
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Dm (C.P.) - Slte-ul oferă informații legate de modul de 

t obținere a creditelor, direct la bând sau on-llne. Permite 
.. Informarea și completarea documentației pentru credite 

de nevoi personale, auto și Imobiliare.

1 euro____________________________________________3,5128 lei
1 dolar american 2,7841 lei

Soluția jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 6 3 17 9
. bloc sunt 

câteva cifre 5 6 1 3
între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel

6 8 7 2
5
4

6
8

2
1 5

3 ■
■

9 3 8 5 4 I

8 7 1 4 9 5
încât fiecare 4 1 2
figureze o 6 9 1 4 8
singură dată. 

De aseme- AVANSAȚI
nea, cifrele 

de la 1 la 9 
trebuie să

2 1 9 5 6
5 7 3

figureze o 

singură dată 

atât pe rân

durile orizon
tale cât și pe

4 8
1 7

8 9
8

2 3
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verticale ale 
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■ Asociația Orașelor 
din România vrea să 
dea în judecată Minis
terul Sănătății.

Clara Pâs____________________
clara.pas0lnfcrmmedia.roDeva - Primarii sunt nemulțumiți de legea care o- bligă autoritățile locale să vândă cabinetele medicale a- flate în proprietatea localităților. în unele localități din țară, primarii sunt deciși să nu vândă cabinetele medicale, cu toate că acest lucru provoacă nemulțumiri în rândul medicilor de familie.Situații diferite„La Simeria problema a fost rezolvată, în sensul că spațiile, care erau adăpostite într-o clădire veche de peste 40 de ani, au fost vândute medicilor. Personal, consider că aceste bunuri trebuie să intre în circuitul fiscal, adică privatizate, iar noii proprietari să plătească taxe și impozite locale, care se vor regăsi ulterior în bugetul comunității. Unele primării dețin spații în clădiri mai noi și li se pare mai convenabil să le închirieze sau să

ncepători Avansați

6 9 5 2 8 7 1 4 3

3 8 7 5 1 4 6 9 2

2 4 1 6 3 9 7 5 8

4 3 8 7 5 2 9 1 6

9 1 6 3 4 8 5 2 7

7 5 2 1 9 6 3 8 4

1 2 9 4 7 3 8 6 5

8 7- 4 9 6 5 2 3 1

5 6 3 8 2 1 4 7 9

3 9 8 5 2 1 4 6 7

4 7 1 6 3 9 5 2 8

6 2 5 7 4 8 1 9 3

8 5 3 4 7 2 9 1 6

7 4 6 9 1 3 2 8 5

2 1 9 8 6 5 3 7 4

9 3 4 1 8 6 7 5 2

1 8 7 2 5 4 6 3 9

5 6 2 3 9 7 8 4 1

'riL ERLĂND
Te/. 0744-552.174

Reparații pompe injecție 
Dacia 1,9 Diesel

Test computerizat- citire 
valori, ștergere memorie erori 
motoare Diesel-inclusiv Dacia 
1,9 Diesel
Testare și reparații pompe, 

injectoare Common Rail
Reparații pompe injecție 

mecanice ți electronice. (55077)
RECLAMĂ

Vânzarea spațiilor medicale nu convine tuturor primarilorle concesioneze. Cu clădirea din Simeria, dacă doream să fac același lucru, trebuia să investesc sume foarte mari din buget pentru a reabilita și moderniza aceste spații conform normelor UE în domeniul sanitar, care sunt foarte
Recalcularea pensiei

Deva (C.P.) - Miron Olăres- cu, din satul Vălișoara, comuna Răchitova, dorește să afle de ce nu a beneficiat de majo-, rările din luna ianuarie și septembrie.
Răspunsul CJP Hunedoara: „Domnul OlărescU are un punctaj în plată de 1,07667, iar 

dure. Ori de unde să scot acești bani?! Așa că am preferat să vindem cabinetele, prin decizie aprobată în CL. Cumpărătorii își vor face investițiile pe cheltuiala lor și vor plăti impozite pe proprietate”, a declarat Petru Păun 
punctajul recalculat este de 1,04426. Pensia de stat (319 lei) adunată cu pensia de CAP (33 lei) a fost de 352 lei. Punctajul evaluat de 1,04426 înmulțit cu valoarea punctului din luna ianuarie 2006, de 323,1 lei = 337 lei. Dânsul având în plată 352 lei, a rămas cu cuantumul mai mare. Punctajul evaluat de 1,04426 înmulțit cu va

Jura, in dubla sa calitate de primar al Simeriei și vicepreședinte al Asociației Orașelor din România. Acesta a mai precizat că va susține decizia Asociației, iar situația primăriilor trebuie analizată, fiecare în parte.
loarea punctului de pensie din septembrie 2006, de 339,3 lei = 355 lei. Dânsul având în plată pensia de 352 lei, a primit doar diferența de 3 lei, astfel că noul cuantum al pensiei a devenit 355 lei”, declară reprezentantul Casei Județene de Pensii Hunedoara.Cuvântul Liber așteaptă cu interes scrisorile cititorilor.

ARTICOL PUBLICITAR

Sărbătoare la mănăstirea Crișan din Ribița

Sfințirea bisericii mănăstirii Crișan

Se oficiază slujba

B Cinci mii de enoriași 
au ținut să fie prezenți 
la sfințirea bisericii 
mănăstirii Crișan.Ribița (M.S.) - Veriiți din toate colțurile țării, mii de pelerini au ținuți să fie prezenți la sfințirea bisericii mănăstirii Crișan din comuna Ribița. Evlavie, speranță și sentimentul apropierii de divin se puteau citi pe fiecare chip prezent la această sărbătoare. Mii de oameni ascultând cu pioșenie cuvântul Evangheliei.„Este o dublă sărbătoare pentru mănăstirea Crișan. Ieri s-au împlinit 15 ani de când s-au pus bazele mă

năstirii. înființată pe vechea fundație a mănăstirii Vaca, mănăstirea Crișan a devenit un loc de rugăciune pentru mii de credincioși. Și tot ieri am reușit să oficiem slujba de sfințire a bisericii mănăstirii Crișan a cărei construcție a început, de asemenea, în urmă cu 15 ani”, declară Vi- sarion Neag, părintele stareț al mănăstirii Crișan.Asemeni unui botezSfințirea unei biserici este asemănătoare cu un botez, explică părintele stareț. „Tocmai de aceea, având în vedere importanța acestui act, el nici nu se poate realiza fără prezența unui episcop. La mănăstirea Crișan am avut feri

cirea de a avea în mijlocul nostru doi episcopi. Prea Sfântul Episcop doctor Timo- tei Seviciu de Arad și Hunedoara și pe Prea Sfântul doctor Daniel, episcop de Serbia și Dacia Felix”, declară părintele stareț.Credincioșii prezenți la această sărbătoare s-au arătat deosebit de fericiți pentru că au avut posibilitatea să participe la un asemenea eveniment.„Este fascinant. Simți cum te apropii de Dumnezeu”, declară Ana Rentea. „Vin cu o deosebită dragoste aici, la mănăstirea Crișan. Locul și călugării de aici îmi aduc foarte multă liniște sufletească”, spune Irina Cristea.

Se pregătește mâncare

Episcopii au sfințit biserica

Peste 5.000 de oameni au venit la CrișanMii de credincioși vin la mănăstire Biserica este sfințită Fiecare enoriaș ascultă cu smerenie slujba
(67130)®

creanui.com
clara.pas0lnfcrmmedia.ro
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Clasa I A 
Școala 

Generală Nr. 4 
„Andrei Șaguna" 

Deva

Adina Smaranda, Institutor

Iulian Braha Alexandru Culcer

Radu Dioane

lulia Mihăiasă

Răzvan Retegan-Boca

Costin Haida

Deva (S.B.) - Așa sunt botezați elevii din clasa I A a Școlii Generale nr. 4 „Andrei Șaguna” și din celelalte clase I ale ciclului primar. Cei 26 de copii s-au obișnuit foarte repede cu statutul de elevi. Adaptarea a fost ușoară pentru că majoritatea au luat contact cu elevi mai mari ai școlii încă de la grădiniță. De fapt ei au vizitat viitoarea lor școală mult înainte de a ajunge elevi și au cunoscut o parte a activităților elevilor mai mari. De

lulia Lupșe

Oana Radu

Eduard Orșa

Călin Zăvoi

Mălina Aron Sever Bedea Luiza Belea Adrian Bizintan

Cezara Budiu Ioana Cipleu Cristiana Clițan

Boboceii europeni de la 
„Andrei Șaguna" Devaaceea, muzica și activitățile artistice, în general, au rămas favoritele lor, iar acum, că au ajuns și ei elevi, continuă să persevereze pe a- cest drum, dar fără a neglija însă abecedarul. învățătoarea lor are grijă ca nici în timpul liber copiii să nu stea degeaba. O parte dintre cei 26 de „bobocei europeni” sunt înscriși și la activități ale Palatului Copiilor, acolo unde exersează dansul, dar și limba engleză și lecțiile de calculator.

Anastasia Costescu

Luana Haida

Timea Illes

Evelina Nagy Ana-Maria Oaida

Tudor Tarcu Alexandra Zaharioiu



Meci pe muchie de cuțit

• Debut. Arbitrul Marius Avram a debutatîn prima ligă de fotbal, el conducând la cen- tou meciul Farul Constanța - Jiul Petroșani. $upă cum se știe, scorul a fost 0-0. (V.N.)

Deva (V.N.) - Rezultate înregistrate în etapa a 12-a: Unirea 

Urziceni - FC Vaslui 1-0; Farul - Jiul 0-0; CFR Cluj - FC Argeș 

2-0; Pandurii - Poli Timișoara 1-0; Gloria Dinamo 0-1; FC 

Național - U. Craiova 1-2; Poli lași - Rapid 0-0.7 

Clasamentul  
1. Dinamo 12 12 0 0 25-7 36

2. Steaua 11 7 0 0 21-7 24
3. CFR Cluj 12 7 2 3 27-15 23
4. Oțelul 11 7 0 4 18-14 21
5. Rapid 12 5 4 2 16-10 19
6. Poli lași 12 5 4 2 15-11 19

7. Poli Tini. 12 5 4 3 11-8 19
8. Glora 12 5 1 6 14-12 16
9. UTA 11 5 1 5 11-12 16
10. Pandurii 12 5 1 6 10-13 16
11. Farul 12 4 3 5 14-14 15
12. Urziceni 12 5 0 7 10-13 15
13. U Craiova 12 4 3 5 14-25 15

14. Ceahlăul 11 4 1 6 8-13 13
15. FC Național 12 2 3 7 10-17 9
16. FC Vaslui 12 2 3 7 12-23 8
17. Jiul 12 1 5 6 5-12 8
18. FC Argeș 12 1 0 11 6-21 3

■ Hunedorenii au 
câștigat in extremis un 
punct în partida cu 
Universitatea Cluj.

Valentin Neagu
valentin, neagu@informmedia.ro

Hunedoara - Cu siguranță că atât oficialii, cât și jucătorii ori spectatorii din Hunedoara nu se așteptau ca partida de sâmbătă cu U Cluj contând pentru etapa a 12-a a Ligii a Il-a de fotbal să fie atât de dificilă. Studenții s-au dovedit a fi o nucă prea tare de zdrobit pentru cei de la Corvinul. Și acest lucru s-a văzut clar încă din prima parte a jocului, când Pascal, portarul gazdelor, s-a opus cu mari eforturi și și- a salvat echipa de a primi gol. Acest lucru nu l-a mai putut face însă în minutul 42, când Irina, în încercarea de a respinge un șut al lui Ungurușan, introduce balonul în propria poartă. în partea a doua a jocului, hunedorenii au atacat

Gimnastica, în tranziție
Aarhus (MF) - Antrenorul coordonator al echipei feminine de gimnastică a SUA, Martha Karoly, a declarat la finalul CM că gimnastica feminină românească este într-o perioadă de tranziție. „Gimnastica feminină românească trece printr-o perioadă de tranziție. Este o echipă tânără, aflată pe dru- \ mul potrivit, în special cele două gimnaste ” care au intrat la finalele pe aparate, arată tăria și școala veche, bună, de gimnastică, în scurt timp România o să fie în competiție pentru primele locuri. Lupta ar fi mai interesantă dacă România ar reveni printre marile puteri ale lumii în gimnastica feminină”, a spus Martha Karoly. Soția celebrului Bela Karoly a apreciat că „la CM de la Aarhus, echipa SUA nu a fost învinsă de China, ci s-a bătut singură, pentru că a făcut două greșeli total neașteptate, iar chinezii și-au făcut treaba”.

Victorie chinuită
Deva (V.N.) - Cam de mult nu le-am văzut pe handbalistele de la Cetate Deva ca duminică, chinuindu-se atât de mult pentru o victorie. Este adevărat că au întâlnit pe teren propriu o echipă, Tomis Constanța, care și-a vândut scump pielea la Deva.Aproape pe întreg parcursul, meciul a stat sub semnul egalității, deși uneori de- vencele au avut și cinci goluri avans. Acest lucru s-a petrecut și în minutul 23, când Cetate conducea cu 10-5. în zadar însă, pentru că nu au fost în stare să păstreze această diferență decât un minut, constăn-

LN de handbal feminin
București (MF) - Rezultate înregistrate în partidele disputate în etapa a IX-a a Ligii Naționale de handbal feminin: HC Zalău - U Jolidon Cluj 30-34 (14-15); Rulmentul Brașov - HC Dunărea Brăila 27-24 (13-13); Astral Poșta Câlnău - HCM Baia Mare 27-26 (11-8); CSM Cetate Deva - Tomis Constanța 22-20 (11-8); HC Oțelul Galați - SC Mureșul Târgu Mureș 32-19 (15-10); HCM Roman - Universitatea Timișoara 38-24 (19-11); Olt- chim Râmnicu Vâlcea - Rapid CFR București 31-13 (15-8).

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 12-a, din 21 octombrie: 

Unirea Dej - CFR Timișoara 1-4; Minerul Lupeni - Build

ing Vînju Mare 1-0; Poli II Timișoara - FC Bihor 4-0; FC 

Baia Mare - FC Caracal 1-1; FC Tîrgoviște - Auxerre Lugoj 
1-0; IS Cîmpia Turzii - Unirea Alba lulia 0-0; Dacia Mioveni 

- FCM Reșița 1-0; Corvinul Hunedoara - U Cluj 1-1; Gaz 

Metan Mediaș - CSM Rîmnicu Vîlcea 0-0.

Cătălina Ponor - 
în JaponiaConstanța (MF) - Fosta gimnastă Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică, a încheiat un contract în valoare de 30.000 de euro pentru a participa la o serie de reprezentații televizate în Japonia. Spectacolele se vor derula în perioada 13 noiembrie 2006 - 2 ianuarie 2007, fiind produse și difuzate la Yokohama. în prezent, Cătălina Ponor urmează, la Constanța, un tratament pentru problemele medicale pe care le are la coloana vertebrală. Doctorul la care a apelat este un român stabilit de 21 de ani în Germania, care îl tratează și pe prințul Albert de Monaco. Specialistul, fost medic al lotului național de bob, are șase clinici în Germania și și- a deschis un cabinet și la Constanța.

Clasamentul
1. Dacia Mioveni 12 7 4 1 15-4 25
2. U Cluj 12 7 4 1 15-9 25

*6. Minerul Lupeni 12 7 2 3 15-10 23
vr. FC Caracal 12 7 1 4 19-11 22
5. Poli II Timișoara 12 5 4 3 14-7 19
6. Corvinul 12 4 6 2 20-12 18
7. FC Tîrgoviște 12 5 3 4 11-8 18
8. IS Cîmpia Turzii 12 4 5 3 8-7 17
9. Unirea Alba lulia 12 4 5 3 7-8 17
10. FCM Reșița 12 4 3 5 12-12 15
11. CSM Rîmnicu V. 12 4 2 6 11-14 14
12. CFR Timișoara 12 4 2 6 12-18 14
13. Gaz Metan 12 3 3 6 10-13 12
14. Auxerre 12 3 3 6 9-12 12
15. FC Bihor 12 2 5 5 12-19 11
16. Unirea Dej 12 3 2 7 9-18 11
17. Building 12 2 4 6 4-9 10
18. FC Baia Mare 12 2 4 6 9-20 10

("âtâlina Dnnnr

Cum poți participa?
Fa ți un abonament la Cuvar ' •;
tru minim O LUNA, ■ . ■ »

Partidă dificilă pentru hunedoreniîn valuri, dar s-au lovit de o apărare bine organizată a oaspeților. Când totul părea pierdut, în minutul 90, Tăut l-a faultat pe Păcurar în careu, iar Pepenar înscrie salvându- și echipa de la o nouă înfrângere. Să mai remarcăm că în 
țencele revenind de fiecare dată. La pauză scorul a fost de 11-8 pentru gazde. Partea a doua a jocului a fost și mai echilibrată, oaspetele revenind de la vestiare mai hotărâte în a-și apropia victoria. Așa se face că în minutul 44 al partidei scorul era de 14-14, între- văzându-se un final incandescent de partidă.Așa s-a și întâmplat, dar mai ales după ce devencele au ratat către sfârșit două din cele 11 lovituri de la 7 metri acordate de arbitri. Partida s- a încheiat cu scorul de 22-20 pentru gazde, o victorie chinuită, dar muncită.

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?
Nu e nimic, neam gândit noi la toate’
Toamna aceasta, Cuvântul Liber m pune 
termopane pentru numai 8,9 lei!
Te întrebi de ce iți oferim aceasta sansa? 
Pentru ca ești sau cu sigiiiant.i vei dori să 
devii unul dintre abonatii noștri
Un nou concurs iți va im-pîali (ideiita ici1

ai citit bine), sau prelungește-ti actualul 
abonament cu încă cel puțin o luna, pana 
in 28 octombrie 2006' Trimite-ne o copie 
după chitanța, la O P 1, C P 3, Deva, 
depunir-o în cutiile speciale Cuvântui' ibei, 
sau vino cu ea chiar la redac ție. Toate; chi
tanțele vor participa la concurs 
Abonamentul pe mai multe luni iți adm.e 
mai multe sanse de câștig1

Unde te poți abona?
■ la sed'ijl ’edartuu Cuvântul Liber dir- Deva, 
U'.idi 22 Dt?i.c mbne numărul 37A,

- sau daca vroi ca organizatorii noștri de 
presa sa vina chiar la tine acasă, suna ia 
numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa arga;at'- 
S.C Inform Media S.R.L, si nici rudele aces
tora de gradele I si II.
Extragerea va avea ioc, la sedn.il redacției, 
in data de 30 or tombrie.
Numele câștigătorului va fi publicat in 
paginile ziarului din data de 3 i cctombee 
Informații suplimentam, la teMc^T 
0254/211275, mtenor 880b Pe soana ce 
contact Magdalena Serbau Succes!

Profită de acest concurs și abonează-te acum! ra.Mra.Sffi!! I

MITTAL MTTTA

minutul 83 Romulus Gabor, antrenorul gazdelor, a fost trimis în tribună pentru injurii adresate unui tușier. După meci, aproximativ 300 de suporteri hunedoreni au blocat poarta de acces a stadionului, astfel că autocarul

Devencele au beneficiat de 11 lovituri de la 7 metri

(Foto: T Mânu)studenților a părăsit arena escortat de două dube ale jandarmeriei. La sfârșitul partidei antrenorul oaspețflor, Adrian Falub, a declarat că rezultatul este echitabil, în timp ce Gabor s-a arătat foarte nemulțumit de arbitraj.

mailto:neagu@informmedia.ro
sedn.il
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia 
A9 - Elite

Vând ap. 2 camere (03)
• urgent, MmldKornandat*, termopane, 
parchet, gresie, faianță, CT, balcon închis, zona 
Miorița, preț 1,1 mid. tel. 0742/019418. (Al)

• decomandate, CT, termopane, balcon, 
parchet, gresie, faianță, et 3, zona Decebal, preț 
13 mid., negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semldecomadate, CT, parchet, gresie, faianță, 
ocupabil Imediat, parter, preț 32000 euro, nego
ciabil, Tel. 0740/210780. (Al)
o circuit, centrau termică, zona Miorița, preț 
95.000 ron. Tel. 0740/210780, (Al)
o aenildeconiandate contorliăil, repartitoare 
căldură, balcon închis, preț 90,000 ron, Tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent zona l. Manlu, etaj Intermediar, balcon, 
contorlzărl, preț 97.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2).
• wgent, dea, balcon, contorlzârl, etaj Interme
diar, zona Progresul, preț 110.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Progresul, etaj Intermediar, 
amenajări moderne, preț 65.000 RON, neg., tel, 
0740/013971. (A2)
• b-dul N, Bălcescu, et. 3, dec., 2 balcoane, 
parphet, bucătărie modificată, contorlzărl, preț 
140.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• b-dul Decobal, et. 1, dec., balcon, centrală 
termică parchet, gresie, faianță preț 135.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, oL 1, balcon, circuit, centrală termică 
faianță gresie, preț 92.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. <A2)
• zona l adu Manlu, semldec,, et. 4/10, parchet, 
balcon mare, contorlzărl, neamenajat, preț 
95.000 RON, tel, 0745/367893. (A2)
• zona AL Pescarilor, et. 1, dec., contorlzărl, 
balcon, s=56 mp, bale, bucătărie mare, preț 
130300 RON, tel. 0745/367893, (A2)
• dec, b-dul. N, Bălcescu, etaj Intermediar, st 54 
mp, centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță modificări, amenalat recent posibilitate 
șl de garaj, preț 130,000 ron neg., tel. 07881/165703, 
0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul, bucătărie modificată 
parchet, gresie, faianță ușă metalică apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștită preț 98.000 ron, neg,, 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)

• zona piață parchet, gresie, faianță balcon 
mare închis, centrală termică vedere la stradă 
preț 108.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0745/302200, (A4)
• zona Decebal, vedere la stradă etaj 3, centrală
termică termopan, parchet gresie, faianță bine 
întreținut preț 130.000 ron, neg., tel 0745/302200, 
0785/165703. (A4) .
• dec., etaj 3, zon tel Deva rt modificări, 2 
focuri gazrfbpartltoare, ocupabil In 24 ore, preț 
128.000 ron, neg., tel,0745/302200,0788/165703. 
(A4)
• dec., suprafață mare, superamenajat zona 
BCR, centrală termică bucătărie modificată 
termopan, parchet nou, gresie șl faianță bloc de
4 nivele, preț 145.000 ron, neg., tel 0788/165703, 
232808,0745/302200. (A4)

• etal 2. dec, 54 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, centrală termică parchet de stejar, gresie 
șl faianță bine întreținut ocupabil pe loc, zona 
Kogălnlceanu, preț 130.000 ron, neg., tel 
0788/165703,0723/251498. (A4)
• dec, parter, 59 mp, hol central, parchet de 
stejar In camere, hol șl bucătărie, zona piață 
preț 120.000 ron, neg., tel 0745/ 
302200,0723/251498,232808. (A4)
etaj 3, dec., 2 balcoane închise cu termopan,
• zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet, mici 
modificări, ocupabil azi, preț 36.000 euro, neg., 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• etal Intermediar, zona Artlma, parchet stare 
foarte bună gresie, faianță vedere In 2 părți, 2 
balcoane, bloc de cărămidă ocupabil Imediat, 
preț 140.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contor!zări, 
fără modificări, preț 68.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232808. (A4)
• ea, 74 mp, zona Lie. Auto, contorlzărl, parchet 
stare bună bine întreținut, vedere în 2 părți, preț 
36.500 euro, neg., tel. 0788/165703,232808. (A4)
• zona Zamflrescu, circuit, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec., gresie, faianță parchet, 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet, preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• doc, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică, balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• etal 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță, ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

• etal 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Emlnescu, preț 110.000 
RON, neg,, tel. 223400.0724/169303,0742/005228.  
(A5)
■ circuit, icnm, oc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
■ dec, eertnlă termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etal 3, uși schimbate, contorlzărl, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg,, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, bale, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil Imediat, preț 
139.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. <A6)
• Superamenalat, CT, termopane, complet 
mobilat șl utilat, Ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866, 
(A®

' • eWbmp.iuperamenaJatșl dotat, CT, la chele, 
ocupabil Imediat, et 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• ga Hui Decebal, dec., s=74 mp, vedere In 2 
□ani, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.0001 
RON, neg., 0745/640725. (A7)

aproape de Trident, et. 3, dec., 
swffl thp, parchet, gresie, faianță C.T., 
teatajmAMlran mare deschis, preț 155.000 
RON.IW64O725.(A7)

• to Dada, et. 2, convectorl, Instant apă caldă 
bale amenajată termopan, preț 70.600 RON, 
neg, ttt 0745/159608 (A7)
• pe fcărlsoara, semldec., neamenajat C.T., et 
4 acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0748/268830. (A7)
• to Dada, semldec., et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet contorlzărl, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe zamfiraacu, dec., et 2, parchet gresie, 
Wiță apometre. ocupabil Imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mărâștt dec., et 3, parchet laminat gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona UUaculuL dec., et. 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorlzărl, s=50 mp, ocupabil 
Imediat, preț 128000 RON, tel. 206003,230324. 
(A7)

• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• zona ZamfliMCU, 2 camere, circuit, aresle, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorlzărl, preț 110.000' Ron, neg., tel, 
0745/786578. (A8)
• Alata Armatei 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă ctnirală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• In drcult, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776. (A9)
• doc, camora cu parchet balcon închis, 
contorlzărl integrale, etal 1, zona Kogălnlceanu,

■■ .25,000 RON., tel. 23181 074--" 776. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, ml , piața rrafllat i ei. 215212.

Vând ap. 3 camere (05)

Fabrici producitQTto da băuturi răcoritoare
ANGAJEAZĂ MERCHANDISER!

pentru județul Hunedoara 

Se cere: experiență, simț estetic, disponibilitate la program 
prelungit, comunicativitate. 

Se oferă: pachet salariat motivant.

CV la fax: 0264/368352.
(67186)

Z A
C.RI. „MIIUVEST" S.A. Deva, 

cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 9, execută lucrări pentru 
protecția mediului - ECOLOGIZARE IAZ VALEA MUREȘULUI - 
care necesită un volum foarte mare de sol vegetal.
Anunțăm pe această cale agenții economici și persoanele fizice 
care execută lucrări de excavații din care rezultă sol vegetal 
(pământ) că pot depune acest material la baza iazului Valea 
Mureșului în locul special amenajat în acest sens. Societatea 
noastră pdate asigura, după caz, transportul solului vegetal. 
Este interzisă depozitarea solului fără acordul societății noastre, 
persoană de contact în acest sens fiind dl. ing. Duță Enescu, 
tel. 0740/115226.

• somldacomandate, balcon, parchet, gresie, 
faianță repartitoare, st 70 mp, et 1, zona Miorița, 
preț 1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. 
(Al)
o somldoconiandate, contoitaări, ușă metalică 
balcon, et. 3, Deva, preț 95.000 euro. Tel. 
0745/639022,0726/316796.(Âl) 
semldecomandate, amenajat, CT, termopane, 
parchet, gresie, faianță et. 2, zona Astoria, preț
1,1 mid., neg., tel. 0726/316796. (Al)
• zona ProgruuL etaj Intermediar, balcon, hol 
central, contorlzărl, preț 150.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, ta zona Dorobanți, dec., 2 balcoane, 
amenajări moderne, centrală termică preț 
165.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• Dorobanți parter înalt 2 băl, centrală termică 
boxă, balcon închis, tel. 221712,0724/305661, (A2)

• zonă centrata, dec., 80 mp, acoperit cu tablă, 
termopane, centrală termică preț 185400 RON, 
tel. 221712,0724/305661.(A2)
• etal 1, balcon, centrală termică gresie, faianță, 
accept credit Ipotecar, zona Astoria, preț 95.000 
ron neg., tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona împăratul Tralan, bloc nou, etaj 1, dec., 
fără modificări, balcon mare închis, centrală 
termică parchet, faianță boxă bine întreținut, 
preț 62000 euro, neg., tel. 0723/251498 
0788/165703. (A4)
• zona Qojdu, bloc de cărămidă etal 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42.000 euro, neg., tel. 
0723/251498 0788/165703. (A4)
• zona L Creangă dec., CT, AC, gresie, faianță 2 
băl, balcon, s t=85 mp, preț 44.000 euro, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec., CT, gresie, faianță 
parchet laminat balcon închis, 2 băl, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dea, centrata termică proprie, living, 
bucătărie amenajată In balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• dea, centrata termică 2 băl, boxă st 9B mp, 
Carpațl, preț 145.000 lei. tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
■ eta| 2, balcon, parchet repartitoare, 
contorlzărl la apă șl gaz, Al. Păcii, Qojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688 
(A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat complet mobilat șl utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• dea CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpațl, 
CT, merită văzut preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018868 (A6)
• zor U, parter, Ideal spațiu comercial, 
birouri, cabine* u toate aprobările la zl, merită 
văzut preț neg., tel. 235208, 0724/620358 
0729/018866. (A6)
• b-dul Decebel et 1, dea, s=75 mp, contorlzărl, 
neamenalat preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Deeobal, dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Strelulul, semldec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorlzărl, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 băl, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj * pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet contorlzărl, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• dea, camere cu parchet contorlzărl, 2 băl, 
balcon, etaj 1. preț 160.000 RON neg., tel. 231500, 
0740/317313. (A9)

• duo, st 100 mp, contorlzărl, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688 (A5)
• *t*| 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zon* M. Emlnescu, dea, 2 balcoane, 2 băi, et. 1, 
neamenajat preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Tralan, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, garai, boxă et. Intermediar, preț 70.000 euro, 
neg, tel. 0742/290024. (A3)
• zon* L Tralan, dec, gresie, faianță parchet 
CT, termopane, garai, boxă super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cArimldA, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208 0729/018866. (A6)
• pe Hui 22 Decembrie, dea, et 3 din 4, modi
ficat living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți et 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
bal, balcon, neamenalat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe lilconcu, et 2, semldea, bloc de cărămidă 
contorlzărl, parchet 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. .tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, I nst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0748779288 (A8)
o zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0748/779288 (A8)
• dea, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merite văzutl Tel 231500,0740/317.313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• ta Dra, 6 balcoane, 2 băl, scară Interioară, 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578 (W

Vând case, vile (13)

• eaiâta Deva, str. Qh. Doja, nr. 11,2 camere, 
că- irâ, beci, curte, grădină Informații la tel. 
0254/212355. (T)

• casă noul, Deva, P+E+M, sc 240 mp, 
Pietroasa, 2 Intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garai, centrală termică 400 mp teren, preț 99X100 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• eenbnl Den, 2 Intrări, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță CT, garai, 600 mp teren ■ 
livadă canalizare, apă gaz, preț 350000 RON, 
neg. Tel. 218212. (Al)

• I aman, garaj, CT, gresie, faianță parchet, 
grădină zona Săntuhalm, preț370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024 (A3)
• cunebucțle nouă, 7 camere, nefinisată curte 
șl grădină 1200 mp, Ideală pentru sediu firmă 
sau locuit Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024 (A3)

Vând ap. 4 camere (07)

(63860) /

• decomandate, contorlzărl et 1,2 balcoane, 2 
băi, st 100 mp, zona Eminescu, contorlzărl, preț 
165.000 ron. Tel. 0726/710903,0745/639022. (Al)
• urgent decomandate, 2 balcoane, 2 băi, CT, 
termopane, parchet, gresie, faianță et 2, zona 
M. viteazul, preț 55000 euro, neg., tel. 
0726/316796. (Al)

• Deva, zonă ultracentrală 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 ete* ~. 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 fa. >i, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg, 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 și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? 

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• comision din vânzări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

în mod natural contra ejaculării precoceîn ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfttncția erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atingeș satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată până acum de nici un produs farmaceutic.Ejacularea prematură este o problema care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice care au • ca scop mărirea potenței, și se crede că afectează destul de mulți bărbați, poate chiar intr-un număr mai mare decât disfuncția erectilă.Ejacularea precoce este cea mai comuna dis funcție sexuală a bărbaților și se manifestă în principal la bărbați cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care tratează ejacularea prematură definesc această problemă ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei doi parteneri sexuali.La începutul unei relații ejacularea prematură este cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulate exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori pe bază de serotonina selectiva, ca medicamentele contra depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea ejaculării premature, totuși, câteva dintre .efectele Secundare pe termen lung asociate cu aceștia s»t deja cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libîdsului, dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca >1 nu menționăm cheltuielile imense ale unui astfel de tratament, care pentru majoritatea bărbaților poate fi un obstacol financiar.Fabrica de medicamente Zurich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: Prematrol, care este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.Prematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, creat dintr-un amestec unic de ingrediente și folosit ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poate susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Prematrolului, ingredientele* cheie sunt: extractul de Passiflora, extractul de semințe de Grîffonia Simplicifolia, extractul dy fructe de Cistanche. Vitamina B6, Acidul folie.O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor: 1-2 comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv. Pentru mai multe informații accesați situl www.prematrol.ro sau sunați la numerele de telefon: 0742 -141 071 sau 0742-141 072. Prețul unei cutii de Prematrol este 179 RON (1.790.000 Ici) + taxe poștale. I în DEVA căutați în farmacia GALENICA de pe Calea Zarandului, Bl. 43, parter •
Acest produs este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul!

Stimați cititori credincioși în exclusivitate o 
MINUNE DUMNEZEIASCĂ, MĂICUȚA ANA vă 

deschide cartea sfântă pentru orice probleme 

ați avea, legate de vrăji, boli, sau blesteme. 

MĂICUȚA ANA, deține cele mai puternice 

ritualuri, rugăciuni secrete, leacuri sfinte, 
plante și uleiuri făcătoare de minuni, apă 
sfântă adusă din râul Iordan - în toate folosite 

pentru a îndepărta răul și a alina sufletul și 

corpul de bolile fără leac.

Numai puterea și credința ei vă poate ajuta. 

Persoanele ce nu se pot deplasa la mănăstire 

pot fi ajutate și telefonic.

Doina, mii de mulțumiri MĂICUȚEI ANA că mi-a adus soțul înapoi numai 

prin rugăciunii

Simona, din Deva, mulțumesc MĂICUȚEI ANA pentru că mi-a dezlegat 

cununiile.

Ion, mulțumesc MĂICUȚEI ANA pentru că mi-a vindecat fiul de 

alcoolism.

V-o recomandăm cu încredere!

TEL. 0728.799.350 (66777)

S.C. CERGLASS SRL,
cu sediul în localitatea

Deva, Aleea Patriei, nr. PT 
17, jud. Hunedoara 
anunță depun^â 

solicitării
auto® Jiu

oentrat—B^bIm- 
crareag M sticlei

plate", sltcuM ta lacaiitalea 
Deva, AIsc^MK M

17. InformBțK se pot 
obtta ia «flM B.R.M. 
Huneds .. r Atre 

» î - w
Eventualele skMH fi 

reclamați • sol fi îtepuse în 
termen de 10 âe 

lucrătoare de 1a data 
anunțului.

(67060)

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
http://www.prematrol.ro
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• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
■ construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/78657& (A8)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină, curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 
231.800.0740/317313. (A9)

Cumpăr casă (14)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând garsoniere (19)

• Hațeg, zonă foarte bună, parter, Ideală 
pentru privatizare, bed, balcon, centrală 
termică îmbunătățiri, preț negodabt TeL 
0722/861252, 0724/320417, 0729/401959. 
(9/17.10)

• decomandate, zona 22 Decembrie, parchet, 
gresie, faianță balcon, preț 720 mii., negociabil. 
Tel. 0726/316796. (Al)
• urgent, decomandate, contorizări, parchet, 
gresie, faianță zona Dorobanți, preț 69.000 ron. 
Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• confort ă dec., ocupabilă imediat Dorobanți, 
parter, preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, etaj 
intermediar, zona Bejan, preț 65.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• de mcătărie, baie, balcon, etaj intermediar,
• > Mărăști. preț 75.000 RON, tel. 0741/154401, 
'zz,W2, seara. (A2)

• 2 camere, baie ■ faianță gresie, etaj interme
diar, Dacia, preț 56.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542,seara. (A2)

• dec, neamenajată, suprafață de peste 35 mp, 
zona M. Eminescu, preț 75.000 RON, negociabil, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• parchet faianță apometre, gaz 2 focuri, zona 
Progresul, stare foarte bună sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență în zonă 
centrală accept credit ipotecar, preț 67.000 ron. 
tel. 0745/302200,232808. (A4)

smurto«Mhwiu «w

• zonaDecebal-l. Maniu, etaj intermediar, dec, 
parchet contorizări, stare bună ocupabilă 
imediat, preț 85.000 ron, neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200, 232808. 
(A4)
• zona Miorița, etaj intermediar, balcon mare, 
gaz 2 focuri, repartitoare, parchet sau schimb 
cu apartament 2 camere, zona Dada, Eminescu, 
preț, 76.000 ron, neg, tel 0788/165703, 232809. 
(A4)
• zona Mătăsii, semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, dec, gresie, faianță parchet 
CT, bucătărie modificată st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• etaj ă dec, gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• eta] 3, dea, contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 76000 RON, neg, 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005226(A5)
• zona M. Eminescu, dec, et 3, ocupabilă 
imediat preț 52.000 RON, tel. 235.206 
0729/018866 (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă, parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 66000 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 235206 0724/620356 (A6)
• isgent, bl zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, et3, semidec, s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
56000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• pe b-dd I. Maniu, et 2, dec, neamenajată 
ocupabilă imediat s=30 mp, preț 86000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• in zona Miorița, semidea, s=30 mp, parchet, 
apometre, neamenajată liberă etaj 6 preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• bl Dorobanți, parter, dec, s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă, preț 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)
■ lagont, zona Dacia, dec, et bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786576 (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 46000 Ron, neg, 
tel. 0746/779286 (A8)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mâss-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)

--------------- pgriffU pUridtUI Âl lUiFUUiri UăVă

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).

z cuvÂm |
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 26000 euro, tel. 
0746/779286 (A8)
• garsonieră dec, suprafață mare (415mp), 
cameră cu parchet, contorizări. balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă zona 
Dorobanți, preț 95.000 RON neg, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• dec, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 80.000 
RON neoociabil. tel. 231800. (A9)

Vând terenuri (21)

• 2100 mp teren intravilan, preț 6 euro mp 
negociabil, zona Feredeie, sat Bobîlna. Tel. 
0727/960735,263680. (2/12.10)

• intravilan In Băcia, 3800 mp, fs 17 m, toate 
utilitățile, preț 4 euro mp; 2 parcele teren în 
prelungirea Vulcan, Deva, 500 mp, preț 30 euro 
mp. Tel. 0722/161644. (T)
• In Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan Șoimuș, 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• în zona Sântandrei, la DN, st 5.000 mp, curent 
apă gaz în apropiere, 3 căi de acces, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
investiție, parcelare, construție casă firmă etc., 
acte la zi, urgent, preț 16 euro/mp, neg., tel. 
0723/251496 0788/165 703. (A4)
• ta Deva, zona Eminescu, st 17.000 mp, parcelat 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară poziție bună ideal pt. investiție, 
construcție casă acte la zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251496 0788/165 703. (A4)

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor de pârtie 
ipare 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 n.

• Intravilan, ta DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
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, 
0740/914686 (A5)
• Hravtat 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, 
0742/005226 (A5)

Renunță
La Alo!
Răspunde însclnmo ci. ASCULT 
RA DIO zi v»t ir i iso de euro

a-t.iI' www.radt02s.ro

ÎU utilează casa!Vrei să ai numai de câștigat?Ce și cum trebuie să faci?
în perioada 5 octombrie - 7 

noiembrie cumpără fiecare ediție 
Cuvântul Liber, decupează talonul 
participant, completează-1, răspun
de la întrebarea zilei prin Da sau 
Nu și apoi depune-1 la O.P.l C.P. 3 
Deva, în cutiile speciale Cuvântul 
Liber, sau trimite-1 la sediul re
dacției din Deva, Strada 22 Decem
brie, nr. 37A, până în 11 noiembrie. 
Iar dacă vrei să nu ratezi nici un 
talon și să economisești 4,1 lei față 
de cumpărarea zilnică a ziarului, 
fă-ți un abonament pe o lună cu 
numai 8,9 lei.
r.............................................................. S’&i
JTalon pentru concurs - 23 octombrie 2006
j Nume_________________________ Prenume_________________ !

Adresă___________________________________________________ ■
j Telefon________________________Suni ti abonat?__________  ;
! întrebarea zilei: Avețf fticredere fri sistemul bancar din România? ! 
! . DA □ NU □ ;

cuvw

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale 
(1 x espressor cafea sau 

1 x fier de călcat sau 
1 x sandwich maker)

Extragerea va avea loc la sediul 
redacției, în 13 noiembrie, ora 16, 
in prezența unei comisii.

Numele câștigătorilor vor fi 
publicate in ediția din 14 noiem
brie.

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

Mult succes!

RECLAME CONCURS

http://www.radt02s.ro
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Tequila situat 
Deva, te așteaptă 

zi, intre 
20,00-06.00 la 

egadlstracțle!!!!!!

Pentru rezarvlri 
sunați la: 

0721/951.722 
0720/323.366

CCRATM
Htț«l

angajează
comtau

CERINȚE:

(59(64)

Vt puM la dlaporifiii

MOTOCOSrrORt, GENERATOARE OK CURENT.
GRUPURI INDIVIDUALE DR MIO, TOCĂTOARE DE FURAJE, 4

i. l Mi mut m. ar. a™ in» nu p* muaiaui

Ilicit lliiiliratel«W».l WiKWIlM 
«.MwbinHI. OM*. Mkr.Hl-l ww tHSMHWL ȘTIRI MM *ta Mm* •*> <*> HMVM6T*

SOCIETATE COMERCIALĂ I □
ANGAJEAZĂ URGENT PRODUCĂTOR fHCAlțAHNTt

- Tineri absolvenți in vederea callflcirll la locul de munci.
- Croitori, cuettori, salariu foarte atractiv, tlchete masi, 
un schimb transport gratuit.

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aicea Plopilor bl. Gl.ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPETĂRIE
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE, CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

. 1
NU MAI DA CU ZARUL...... CAUTĂ HAR-UL!

TEAM CONSULTING
Training
Evdti«r«
AsiftMtR
Man a earn* nt

ACUM • momentul pentru EVALUAREA ANUALĂ A PERFORMANȚELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI

Plata concur anțlalâ sancționează lipea performanței!
Noi te aJutAm o* fțl IdentHIol *1 a* Iți texvotțl CAMPIONII!

ContacteazA-ne acum la: email: anauokQamart.ro, tol-fax: 0254 230717, 
www.teamoonsultlng.Bmart.ro

(65054)

' SRL

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 rom / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006 
inflate!/fus. 0254/249.111§ 

telefon. 0254/249.175 @

TRANSPORT PERSOANE (jgfr
IQ WsamAAWWrfș

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

S
eurodus
euro dus-întors-15 zile s

euro du$-*mtars-90 zile S

România • Italia • Frânta •

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

4»

■ TÂMPLARII PVC Șl ALUMINIU PROFIL! RIMAU
■ GEAM TIRMOPAN ■ JALUZILE VIRT1CAU • 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

e Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități In zonă Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
e el MM mp, front stradal 15 m, utilități In 
apropiere, între Sânthalm si Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005221 15)
e Intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă curent, zona Bârsău, preț 25 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
e Intnv8in,st= 2750 mp, fs=20m, facilități: apă 
gaz, curent, zona Săntandrel, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024 (A3)
• Intravilan, ste 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă, gaz, curent, zona Săntuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208,

29/018: (A6)
• Intravilan, 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)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel, 
0745/786578 (48)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (AB)
• Intravăan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, SF- 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• HOfrlOOO mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
07 611778(49)

aotar spre închiriere în Deva str. Horea, nr. 
143 A casă cu demisol, parter, etș|, 240 mp, 
pretablIă pentru sediu firmă plus depozitare 
sau locuință Tel. 0729/16580L (1/20.10)

• obr mm btfMriAM laailu eamârdal te « te i an AatePtnLteteatenMKMT* HDwl ĂuWWTWnwl HmwQi 

Ratați la tu. vwttun. rra/nM 
(1'1740)

Auto străine (37)

a vând autospecială Izotermă tip 10216 
sarcină utila 8 tone, af 1992, preț nagodabfl, 
șl autoutilitară Citroen C26 D1400, af 1984. 
Mâții la tal 744664,0721/239364. (4/1810)

a transport persoane Rola ■ Germania • 
Franța ■ Sparta • Portugal!, site 
plecări imnuri și vinari. Ratați ta soL 
0746/311390, OT44/MML (7/1740)

Oferte locuri de muncă (74)

Cuinpar teren (22)
a i na nren Intravilan, la șosea Deva sau împre-
Juriml.pl- i Imediat Tel. 215212, (41)

a primoec In gazdă tănără tănăr, nefumătorl 
sau alte vicii, condiții Ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel. 0723/8514» (T)
a ofer spre închiriere spațiu central, Deva, 

amenajat occidental, CT, termopane, st 68 mp, 
Intrare bulevard, preț neg. Tel. 215212. (Al) 
a b-duL Docobal, et. 3,3 camere dec,, C.T., 
mobilat frumos, s= 70 mp, preț 250 euro/lună șl 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
a Mul Docobal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s«70 mp, preț 700 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367893. (A2) 
o garantară moMată CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălnlceanu, preț 150 
euro, neg,, tel. 0742/290024. (43) 
aapirtiiMnt 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamflrescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
a apartment 1 camere, mobilat complet, zona 
T. Malorescu, preț 350 euro/lună tel. 
0742/290024.(43)
o apartament 3 camere dec., mobilat complet,

Vând spații comerciale (25)
• In Dava, P+l+teren, 2 garaje, CT, canalizare, 
apă gaz, preț 82.000 euro. Tel. 0722/564004. (41) 
a urgentI Ipațlu de producție, Deva, s» 570 mp, 
peste linii, facilității: apă curent, gaz, preț 35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• zona MArtată st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

a ofer pentru închiriere garsonieră tn Deva, 
complet mobilată preț80euro/lună Tel. 215212. 
(41)

a apartomart l camere, circuit, et. 3, contorlzărl 
la apă șl gaz, nemobllat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)

a caii imn, 3 dormitoare, 3 băl, living, garaj, 
curte, zonă semlcentrală liniștită preț 1000 

euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (AS) 
a ouă Dova 2 camere, living, bale, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobliată, preț 400 euro/lună tel. 

235208,0729/018866, (46)
a garantei sena 0, Zamflrescu, et. 1, balcon, 
contorlzărl, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
a caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobllat, zona Gojdu, Deceoal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței tn funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866 (A6)
a spațiu camanlak st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vaâ pletonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018B68 (46)

a ganL zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208 
0729/018856. (A6)
a dac, 1 băl, nemobllat, zona Creangă Deva, 
preț 150 euro/lună tel. 231800,0746/511776 (A9)

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 18 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză TOEIC s

a
• cursuri și testări de limba franceză TFI §
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MMMMRpațiu pentru cosmetici - acesta

fiind utilat în totalitate. 
Perraaal de contact 

AGNES ȘTEFĂNIȚĂ

Tel. 0721/245.65)6

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

a vând abrldrt circular, preț negociabil. Tel. 
0254/263598. (T)
a vând tractor U 650. preț 500 milioane lei. Relații 
la tel. 0728/776765 sau la adresa din Hărțăgani, 
nr. 50, comuna Bălța. (T)

a vând garai cu teren proprietate, în Deva, str. 
Lăstun (Ady EndreJ.Tel 0722/331121. T)

Mobilier și interioare (47)

având canapea, fotoliu-pat pentru 2 
persoane, cu măsuță bine întreținute, preț 
negociabil; se vând șl separat. Tel. 
0723/175994.(3/17.10)

a vând ușă exterior, deschidere pe stânga, preț
150 ron; tv color Electronica, dlag. 37 cm, preț 200 
ron. Tel. 214814. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

a vând huna second hand, Import SUA, Canada, 
en gros (baloțl 50 kg); en detail în magazin, Deva, 
str. Rosetti, nr. 2. Tel. 227929. (3/13.10)
a vând ncM de seară modele diferite, mărimi 
40 ■ 44. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074.  (T)

Materiale de construcții (53)
a vând parchet laminat, culoare fag, 45 mp, preț
18 ron mp. Tel. 0722/147015. (T)

Electrocasnice (56)
a vând combină frigorifică 3 sertare, stare bună 
de funcționare, preț negociabil. Tel. 0744/515484. 
CD

a vând încălzitor de apă, Bereta, ideal 
pentru bale, bucătărie, geamuri șl uși de 
Interior, prețuri mici. Tel. 0722/717533, 
213168 după ora 16. (6/18.10)

a vând combină frigorifică, mașină automată, 
mobilă bucătărie, suspendată lemn masiv, 
mască chiuvetă servantă birou furnir cireș, 
mobilă hol, mochete second, accesibil. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045.
a vând frigider Arctic, ladă frigorifică Arctic 4 șl 
5 sertare, centrală termică pe gaz, tiraj normal, 
Bosch, cadă fontă 1,70 m, cadă duș fontă 90/90. 
Tel. 260242,0746/053955.  (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

a vând 90 purcel rasa Pietrean și scroafe 
gestante, satul Boholt, comuna Șolmuș, nr. 52. 
Tel. 0729/232960. (5/13.10)

Prestări servicii (72)
a doamnă cu experiență fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii 
serioase; ofer șl pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439. (T)
a transport persoane: Italia, Germania, 
Franța, Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861, 0742/121148. 0749/037604.
(65282)

a administrator do rețea de calculatoare, Călan, 
1 post, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16 
o administrator, Deva. 1 post, data llmită30.ia 
Tel. 213244, orele 9-16.
a agent comentai, Hațeg, 5 posturi, data limită 
3140. Tel. 213244, orele 9 -18
a agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Călan, 1 post data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16. j-

a agent de pază control accei ~1Le șl 
Intervenții, Hunedoara, 10 posturi, data Urnita 
15.11. Tel. 213244, orele 9-18
a agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.10. Tel. 213244, orele 9-16
a agent de pază control acces, oraine și 
Intervenții, Hunedoara, 6 posturi, data limită 
30.10. Tel. 213244, orele 9-18
a agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, lupenl, 1 post data limită 2616 Tel. 
213244, orele 9-16
a agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Lupenl, 2 posturi, data limită 3616 
Tel. 213244, orele 9-18
a agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Petrlla, 5 posturi, data limită 3811. 
Tel. 213244, orele 9 ■ 18
a agent de pază control acces, ordine sl 
Intervenții, Petrlla, 9 posturi, data limită 3811, 
fără cazier. Tel. 213244, orele 9-18 
a agent do pază în Incinte, Călan, 20 posturi, 
data limită30.11. Tel. 213244, orele 9 • 18 
a agent de pază în Incinte, Călan, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-18 
a agent de pază în Incinte, Petrlla 1 post data 
limită 31.10. Tel, 213244, orele 9-18 
a agent knobRar, Brad, 1 post data limită 3811. 
Tel. 213244, orele 9-16.
a agent ImobHar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-18 
a agentvâruâri, Petroșani,3posturi,datallmltă
30.10. Tel. 213244, orele 9-18
a ambatator manual Călan, 2 posturi, data 
limită 1.11. Tel. 213244, orele 9-18
a ambatator manual Călan, 8 posturi, data 
limită 3810. Tel. 213244, orele 9 • 16,
a ambatator manual Hunedoara, 31 posturi, 
data limită 3810. Tel. 213244, orele 9 -18 
a angajăm urgent agențl vânzări mărfuri 
alimentare șl muncitori necallflcați; oferim - 
pich ialarlal motivară autoturism șl telefon. 
Relații la tel/fax 0254/210999 sau 0744/607137. 
0/19.10)
a angolez aateent stomatologie. Tel. 
0254/228952.(5/20.10)
a arhitect cteări, Deva, 1 post data limită 1611. 
Tel. 213244, orele 9-16 J

a asistent tannactaL Deva, 1 post data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16
a ulstent personal al persoanei cu handicap 
grav, lupenl, 1 post data limită 1.11. TeL 213244, 
orele 9-16.
< asistent social, Lupenl, 2 posturi, data limită
10.11. Tel. 213244, orele 9-18
a ailstent veterinar, Orăștle, 1 post data llmlV
20.11. TeL 213244, orele 9-18 C
a bamaivlmd. 2 posturi, data limită 3811. fel. 

213244, orele 9-16.
a baiman, Călan, 2 posturi, data limită 3811. Tel. 
213244, orele 9-16.
a barman, Deva, 2 posturi, data limită 3818 Tel. 
213244, orele 9-16.
a barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 10.11. Tel. 
213244, orele 9 -18
a barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-18
a barman, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.10. Tel. 213244, orele 9-16
a baiman, Lupenl 2 posturi, data limită 112. Tel. 
213244, orele 9-16 - ■
a barman, Petroșani, 1 post data limită II 
Tel. 213244, orele 9-18
a betortst Peboaart, 5 posturi, data limită 3818 
Tel. 213244, orele 9-16.
a biolog, Deva, 1 post data limită 1.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
a brutar, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16
a brutar, Deva, 5 posturi, data limită 3810. Tel. 
213244, orele 9-16

în exclusivitate o minune dumnezeiască 

MAICA PARASCHIVA venită din Țara Sfântă la 

cererea credincioșilor cu cele mai puternice 

leacuri sfinte bisericești, talismane de noroc, 

uleiuri binefăcătoare aduse de la mormântul 

lui Isus Mântuitorul Amin.

Maica Paraschiva vă poate dezlega orice 

problemă ați avea: legat de farmece saur 

blesteme, indiferent de gravitatea cazurilor, r’ 

Sunt Anca si aduc mii de mulțumiri Maicii 

Paraschiva care mi-a dezlegat cununia și am 

reușit să mă căsătoresc. '

Sunt Viorel și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 

Măicuța Paraschiva pentru că mi-a alungat 

farmecele și blestemele din familie și mi-a 

redat pofta de viață.

Deschide Cartea Sfântă telefonic și rezolvă pe 

baza datelor de naștere și a numelui de botez, 

rezolvă garantat, tel. 0748/946177.

(67156)

RECLAME

anauokQamart.ro
http://www.teamoonsultlng.Bmart.ro
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la tel:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84|

Calculatoare si accesorii 
(51)

• P ta Vartwi nr 5W1O, tel 0*54 4O5002

O bene international

Imșosteâor Șboct sisteme eoțjt wmI heed

T

4?j

Rtdacțla nu-șl asumă respon
sabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică șl mare 
pubtdtate.
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• bnrtar, Hunedoara, 5 posturi, data limită 25.11.
Tel, 213244, orele 9-16.
• brutar, Petrila, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Dava, 1 post, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hatag, 2 posturi, data limită31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.10. 
Tel..213244, orele 9 ■ 16.
• bucătar, Petrila, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Mtnn» 1,2 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orefe'9 • 16.

• cabanier, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Deva, 2 posturi, data limită 
20.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Deva. 4 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel. Orăstie. 6 posturi, data limită
25.10. Tel. 213244, orele 9-16.

iot .ii.i

jrtj

Soția Ana, copiii Tiberiu cu soția Ana, Mariana, Liliana cu soțul Nicolae și nepoții Lavinia și Radu Iuga, anunță încetarea din viață a celui care a fost un bun soț, tată, socru și bunic
GBEORGHEIONîn vârstă de 78 ani, fost tehnician construcții la UJCM Hunedoara - Deva și Prestarea Simeria. înmormântarea va avea loc luni 23 octombrie, ora 13, de la Casa mortuară la Cimitirul Bejan Deva.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• cartonaglit, Brad, 3 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ceaprazar-Mpcar, Deva, 9 posturi, data limită 
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• chimist, Dava, 1 post, data limită 1.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• drculariit la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 30.10, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cofetar, Petroșani, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 10 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, 7 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o confecțloner-asamblor articole din textile,
Brad, 7 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16,
■ confecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 30 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o confecțloner-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 1 post, data limită 31.10. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecțlonerasamblor articole din textile, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 15,11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 8 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 9 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.

Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor Ia sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani. 
(sursa: Homews)Spre deosebire de alte produse similare, Pote-M ix întărește potența la bărbați pe termen lung, nu este un medicament "de eveniment". La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții normale, în loc de una-două.Este capabil, să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, să elimine problemele de circulație cauzate de modul de viață stresant, să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate reînnoi sau întări performanța sexuala și poate produce din nou potența. Deoarece este un produs natural nu are efecte secundare.

Punctele forte ale produsuluiProdusul Pote-Mix poate fi administrat și fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardiovasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte secundare, poate fi administrat și de către persoane care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în stare de postinfaret. Pe toată perioada administrării produsului se poate consuma alcool.Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul ..... de alimente. Compușii cei mai importanți ăi tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, urzica, țelina. orzul verde, uleiul din semințe de ; dovleac.Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod .. regulat, întreruperile pot produce tulburări de efect, în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și înacest fel efectul dorit se va manifesta în termen de două luni. Tabletele se vor administra I "j f dimineața, la prânz și seara, după meșe, pe cât posibil cu apă minerală fără acid carbonic. O cutie conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile,Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 3 luni continuu.Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.potemix.ro sau sunați la numerele de telefon 0742 - 141 071 sau 0742 - 141 072. Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149 RON (1.490.000 lei)+taxe poștale.

»
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în DEVAcâutați în farmacia GALEN IC A de pe Calea Zarandului, Bl. 43, parter
Acest produs este un supliment alimentar. Citiți eu atenție prospectul!

r A trecut un an de când a plecat pentru totdeauna S r dintre noi draga noastră soră și mătușă,
prof. DAN ELENATe vom păstra mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să o odihnească în pace.

Sora Cornelia, nepoții Aida, 
Mihai, Simona și Ștefan

(6/20.10) 
o confacHonar-asamblor articole din textile, 
Lupenl, 8’posturi, data limită 29,10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o contacHoner-esamblor articole din textile, 
Petrila, 5 posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e confecHoner-uamblor articole din textile, 
Slmerla, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
e confectioner cablaj* auto, Hunedoara, 49 
posturi, data limită 19.11. Tel. 213244, orele 9 -16. 
o confedfaMr cabla)* auto, Orăstie, 30 posturi, 
data limită 20.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• contactloner obiecte casnice din deșeuri 
aluminiu,' Hațeg, 1 post, data limită 23.10. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.
• contaH, Ulm, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9 -16.
e contabl,Hițog,2 posturi, datallmită31.10.Tel. 
213244, orele 9-16.
e contiN, Hunedoara, 1 post, data limită 30.10. 
Tel, 213244, orele 9 -16.
o contebi, PeMa, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
e contabil, PeVoaanl, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
< controlor callate, Orăștie, 1 post, data limită 
30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• croitor confecțloner îmbrăcăminte după 
comandă, Deva, 6 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor confecțloner îmbrăcăminte după 
comandă, Lupenl, 50 posturi, data limită 1.12, Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor,Hunedoara, 2 posturi, data limită30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Lupenl, 5 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16,
• crottor-ștarrtator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• crapler, Mștle, 1 post data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16,
• cuaââor phee din piele și înlocuitori Brad, 11 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese cHn piele și înlocuitori, Deva, 45 
posturi, data limită 10.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

Cu aceeași durere în suflet anunțăm împlinirea unui an de la decesul celei care a fost
RUSNAC ELISABETAnăscută Kovacso bună soție, mamă și bunică. Te vom păstra mereu în sufletele noastre.

Dumnezeu să o odihnească 
în pace.

• cusător pltse din piele șl înlocuitori, Hune
doara, 8 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 
2 posturi, data limită 25.16. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
o cusător piese din piele și înlocuitori, Petrila, 16 
posturi, data limită 20.11. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• cusător piese din piele sl înlocuitori, Petrila, 17 
posturi, data limită 6.11, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

(10/20.10)
o dinelor adhmct societate comercială, Hațeg, 
1 post, data limită 31,10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
o dinelor societate comercială, Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• director tehnic, Călan, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
o dinelor vânzări, Hunedoara, 1 post, data 
llmltăai.io. Tel. 213244,orele 9 -16.
o dinelor vânzări, Orăștie, 1 post, data limită 
21.10. Tel. 213244, orele 9-16.

Suntem numărul 
1 în județul 

Hunedoara!

cww
SC MARIAN ROMSPED SRL ORADEA

membră a grupului de firme

Vă oferă un NOU SERVICIU la standardele de 
calitate cu care ați fost deja obișnuiți:

CURIERAT RAPID EXTERN
(PACHETE, CORESPONDENȚA)

ÎMfi DIN TOATE ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE

ORADEA 24 H VI EH A
24-72 H

EUROPA

Apelând la serviciile noastre de curierat, veți obține

- rapididitale
- siguranță

- satisfacție deplină
- la cel mai bun raport calitate - preț 

Informații și comenzi la:
TIMIȘOARA
Tel/fax: 0256-200.398
Tel/Fax: 0259-200.396
Mobil: 0744-641.316

ORADEA
Tel: 0259-470.060
Fax: 0259-456.391
Mobil: 0744-788.002

BAIA- MARE
Tel: 0262-491063
Mobil: 0720:600512

REȘIȚA
Mobil:0720-529899
Mobil:0724-851657

RECLAME

http://www.potemix.ro
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•Licitație. Colecția de vinuri a lui Jacques Chirac, de pe vremea când acesta era primarul Parisului, a fost vândută la licitație cu 1,21 mii. de dolari (961.000 de euro). Printre cele mai valoroase piese din colecție se află două sticle de Romanee Conti din 1986, care au fost vândute unei companii britanice pentru 5.000 de euro fiecare. (MF)

Keith Urban, la dezintoxicare

O tânără din Yemen desenează, cu hena, mâinile altei tinere. Acest obicei străvechi marchează sfârșitul Ramadanului.
(Foto: EPA)

■ Keith s-a internat într- 
o clinică de dezintoxi
care, la patru luni de la 
căsătoria cu Kidman.

Los Angeles (MF) - Starul în vârstă de 38 de ani, care a câștigat un premiu Grammy în 2005 pentru hitul „You'll Think of Me”, nu a dezvăluit unde se află clinica și nici ce tratament va urma acolo. în trecut, el a recunoscut că a consumat cocaină și alcool. „Regret suferința pe care acest lucrti i-o provoacă lui Nicole și celor care mă iubesc și mă sprijină”, a spus cântărețul de country într-un comunicat dat publicității prin purtătorul său de cuvânt. Nicole Kidman a anulat deja o serie de interviuri de promovare a filmului „Fur”, în care joacă rolul artistei fotograf Diane Arbus. Purtătorul de cuvânt al lui Keith Urban a anunțat că artistul își va suspenda aparițiile în public legate de lansarea CD-ului
Operă compusă 
de o femeie

Londra (MF) - Royal O- pera House din Marea Britanie, obișnuită cu a- cordurile lui Puccini, Verdi și Mozart, vibrează acum pe ritmuri și dialecte caraibiene, odată cu o nouă operă, „Bird of Night” (Pasărea nopții), care a fost compusă de o femeie. Aceasta este prima operă cerută unei compozitoare de la Coceni Garden. Până acum, Le Gendre nu a reușit să își vândă muzica prea ușor. Când trăia la Paris, înainte de a veni în Marea Britanie, compozitoarea de 46 de ani a descoperit o comunitate a muzicii clasice închisă pen- |tru oamenii care nu a- yeau o istorie „potrivită”, iar stilul său compozițional era privit ca fiind prea nou pentru a fi acceptat.

A născut 
gemeni 
Los Angeles (MF) - 
Actrița Tammy Lynn 
Michaels, partenera 
cântăreței de muzică 
rock Melissa Ethe
ridge, a născut ge
meni. Cele două fe
mei au declarat că 
fiul Miller Steven și 
fiica Johnnie Rose s- 
au născut joi, iar ve
nirea lor pe lume 
reprezintă o ocazie 
de bucurie care le va 
ajuta să reziste fără 
probleme în nopțile 
fără somn ce urmea
ză. Etheridge a a- 
nunțat anu) trecut în 
august că s-a vinde
cat de cancer, la 
nouă luni după ce a 
fost operată. Cântă
reața născută în Kan
sas este cunoscută 
pentru hituri precum 
„Come to My Win- < 
dow" și „I'm the 
Only One".

Ziar iranian cenzurat
Teheran (MF) - Noul cotidian iranian Rouzegar (Timpul), care își suspendase apariția, la presiunea autorităților, după doar două zile de la lansare, a reapărut, sâmbătă, dar fără rubrica politică.„Am efectuat schimbările pe care le-a cerut Ershad (ministerul Culturii și al mișcării islamice) și sperăm să putem apărea în continuare”, a spus un angajat al ziarului, care a preferat să își păstreze anonimatul.„Am eliminat rubrica politică din paginile trei și cin

DOI căței frați se uită gingaș Ia stăpânul 
lor așteptând cu nerăbdare... prânzul.

'. (Foto: EPA)

Marele
■ Un „Hamlet" rusesc a 
luat marele premiu la 
Festivalul de Film de la 
Roma.

Roma (MF) - Pelicula rusească „Playing The Victim”, o versiune modernă a „Ham- letului” shakespearian, a luat, sâmbătă seară, premiul pentru cel mai bun film la prima ediție a Festivalului de la Roma. Filmele din competiție âu fost evaluate de un juriu popular, format din 50 de spectatori cu vârste cuprinse între 18 și 78 de ani. Confruntați cu o misiune dificilă când au fost nevoiți să aleagă cel mai bun film, membrii juriului au creat un premiu special, pe care l-au acordat
Cel mai important premiu

Gest caritabil
București (MF) - Fotbalistul David Beckham și soția sa Victoria au promis că vor cumpăra un pat în valoare de 4.000 de lire sterline (5.950 de euro) pentru o fetiță care are microcefalie, o malformație congenitală caracterizată prin dezvoltarea insuficientă a craniului și a creierului. Potrivit sursei citate, fetița în vârstă de șase ani, Alice Lee, va putea dormi mai bine datorită acestui pat, realizat special pentru astfel de cazuri. în prezent, circumferința capului ei este similară cu cea a unui copil de cinci luni. Fostul căpitan al naționalei Angliei și soția sa au mai promis anterior că achiziționează un scaun cu rotile pentru un grup de copii cu handicap și un pat pentru alt copil. Recent, la reședința din Hertfordshire a cuplului a avut loc o licitație, la care s-a strâns suma de două mil. de lire sterline, în scopuri caritabile.

■ Al Pacino a fost pre
miat pentru întreaga 
carieră de către Institu
tul American de Film.

Los Angeles (MF) - Actorul Al Pacino va primi cel mai important premiu decernat de Institutul American de Film (AFI), cel pentru întreaga carieră. Premiul îi va fi înmânat actorului în vârstă de 66

sărbătoarea Diwali, la Templul de Aur din Diwali, Punjab, India.
(Foto: EPA)

>

Keith Urban (Foto: epa)său „Love, Pain & The Whole Crazy Thing”, care va ajunge pe piață pe 7 noiembrie. Keith Urban și Nicole Kidman s- au căsătorit la Sydney în lvrna iunie.
ci și am înlocuit-o cu economie, informații generale și fapt divers”.Ziarul a lansat primul său număr luni, acesta fiind perceput ca succesor al marelui cotidian Shargh, interzis de autorități în urmă cu o lună. Abdolreza Tajik, responsabilă a departamentului politic de la Rouzegar, anunțase, miercuri, suspendarea publicației, după ce primise mai multe a- vertismente cu privire la tratarea informațiilor politice și la modificarea formatului ziarului.
premiu pentru Hamlet

Robert De Niro a fost și el prezent la Festivalul Internațional de 
film de la Roma. (Foto, epa)producției britanice „This is England” a Iui Shane Meadows. Premiul pentru cel mai bun actor a revenit italianului Giorgio Colangeli pentru 
de ani la o cină festivă, în Los Angeles, pe 7.06.2007. Sir Howard Stringer, președintele board-ului AFI, îl consideră pe Pacino „un simbol al filmului american”. Al Pacino a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, în 1993, cu „Parfum de femeie”. în același an a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar, cu filmul „Totul de vân

rolul său din „L’aria salata”, lungmetrajul de debut al lui Claudio Angelini. Colangeli este un actor de teatru apreciat, care abia acum începe să 
zare”/,, Glengarry Glen Ross”. Printre laureații premiului AFI pentru întreaga carieră, ajuns la a 35-a ediție, se numără Sean Connery, Martin Scorsese, Elizabeth Taylor și Steven Spielberg. Al Pacino, care a mai jucat în „Scarface”, „The Insider”, „Pact cu diavolul” și „Dick Tracy”, a primit o mulțime de distincții de-a lungul carierei sale de 40 de ani.

fie cunoscut și de cinefili. în ochii juriului, cea mai bună actriță a fost Franțaise Ariane Ascaride în filmul „Le voyage en Armenie” de Robert Guediguian. Regizorul filmului care a luat cel mai important premiu, Kirill Serebrennikov, a ținut un discurs plin de emoție după ce a fost anunțat drept câștigător: „Am făcut acest film («Playing The Victim» - n.r.) pentru Rusia și pentru ruși. Ne-am spus că ar putea schimba starea de spirit a oamenilor, întrucât credem că cinematografia are această putere”. Serebrennikov este un important regizor de teatru, iar comedia de la care a plecat filmul a fost premiată recent la Festivalul de teatru de la Edinburgh.


