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• Sport la BAC. După ce a primit o serie de cereri de la elevii care intenționau să susțină proba de sport la Bac și care nu s-au mai pregătit pentru o altă disciplină, ministrul Mihail Hărdău a decis ca în anul acesta școlar această probă să fie menținută ca probă de examen. (S.B.)
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Politiei

ieri, a avut loc extragerea la concursul de 
integrame desfășurat in paginile cotidia
nului Cuvântul Liber. Fericita câștigătoare

■ Doi bărbați s-au 
tăiat și au amenințat 
că-și dau foc pentru 
a-și dovedi nevinovăția.

Geoagiu (M.T.) - Doi bărbați din Geoagiu, care la sfârșitul lunii octombrie au tâlhărit doi bătrâni din satul Cigmău, și- au provocat, ieri, băuți fiind, mai multe tăieturi pe brațe și abdomen, s-au stropit cu benzină și au amenințat că-și dau foc dacă nu li se face dreptate. Cei doi, Paul Serafim, zis Chinezul, de 40 de ani, și Adri an Buna, zis Bobi, de 34 de ani, au protestat în fața sediului Poliției și Primăriei din Geoagiu și au susținut că nu sunt autorii tâlhăriei de la

Cigmău. Polițiștii au încercat să-i convingă pe cei doi să renunțe la protest, însă nu au reușit. Bărbații nu au vrut să renunțe sub nici un chip la protest până la sosirea reprezentanților mass-media. într- un final au fost convinși de oamenii legii să renunțe și să fie transportați la Spital pentru îngrijiri. Cei doi încearcă prin orice modalitate să scape de o nouă condamnare, dat fiind faptul că unul dintre aceștia a mai executat o pedeapsă cu închisoarea de opt ani pentru furt și tâlhărie. Pentru scandalul produs ieri, cei doi bărbați au fost amendați cu cinci mii de lei, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, /p.3

Căutări oprite în Parâng

este Deviza Diana, din Deva, care e aștep
tată mâine, până la ora 15:30, la redacție, 
pentru a-și ridica premiul. (Foto: m.ș.)

Vine iarna, cu ger și zăpadă
Deva (C.P.) - Ninsori, viscol și ger se anunță începând de astăzi în mare parte a țării. Atenționarea meteorologică purtând cod galben a fost trimisă și Prefecturii Hunedoara. Până sâmbătă, vremea se va răci brusc, vântul va bate cu putere, iar ninsoarea va lua locul ploilor. în zonele montane și submontane ninsoarea va fi abundentă.

■ Bărbatul dispărut în 
Parâng este de negăsit 
în ciuda eforturilor 
salvamontiștilor.

Lupeni (M.S.) - Salvamon- tiștii din Lupeni au oprit căutările bărbatului care a dispărut în Masivul Parâng în urmă cu peste două săptămâni, apreciindu-se că acesta nu mai este în viață. Bărbatul, de 49 ani, a plecat pe munte ca să culeagă ciuperci și nu s-a mai întors acasă, cu toate că indiciile arătau că el cunoș

tea zona relativ bine. „Am căutat 16 zile, peste tot unde era posibil să-l găsim. Era o persoană care cunoștea muntele pentru că a crescut aici. Dacă a pățit ceva în timp ce se afla pe munte este aproape imposibil să-l mai găsim în viață, după atâtea zile”, a declarat ieri șeful Salvamont Lupeni, George Resiga.în urmă cu o lună, salva- montiștii s-au mai confruntat cu o situație asemănătoare, când o femeie de 60 de ani a fost găsită decedată în Defileul Jiului.
Analize pentru toțiH

■ Programul de evalu
are a stării de sănătate 
a populației trebuia să 
înceapă ieri.
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Deva (I.J.) - Cu toate că Ministerul Sănătății ne obligă pe toți să ne evaluăm prin lege starea de sănătate începând cu 1 noiembrie, angajații acestuia nu au reușit încă să formu

leze normele de aplicare a legii. Astfel că, ieri, nici o persoană nu și-a făcut analizele conform celor spuse de ministrul Nicolăescu. „Ministerul a dat termen de începere a evaluării stării de sănătate a populației data de 1 noiembrie sau 1 decembrie. Nu știm încă modalitățile de efectuare a analizelor și nu avem normele de aplicare a legii. Pro-
Au dat cu piciorul cotei de lapteNumărul mediu al pensionarilor in județ

Grafica Cu.jirtul liber. Județeană de Statistică

■ Aproximativ 30% 
dintre țărani au refuzat 
să depună acte pentru 
cota de lapte.

Deva (T.S.) - Ieri a expirat termenul până la care fermierii români puteau solicita cota de lapte. Fără cotă nu se poate livra, astfel că laptele va trebui consumat numai în gospodărie. Pentru că nu au fost bine informați, dar și pentru că au fost prea temători, proprietarii de vaci se vor vedea de acum în situația de a arunca laptele sau

de a cumpăra o cotă pe care o puteau obține gratis. Potrivit lui loan Ștefan, director executiv la DADR Hunedoara, aproximativ 30 la sută dintre fermierii hunedoreni nu au depus documentația necesară obținerii cotei de lapte. „Majoritatea celor care nu au depus actele sunt bătrâni sau nu au înțeles exact despre ce este vorba. Oricum eu consider că, raportat la alte județe din țară, stăm bine. Ne apropiem procentual de județul Timiș care este cunoscut pentru activitatea zootehnică”, a declarat Ștefan.

La Deva s-a deschis ieri târgul de modă: „Expo Banat Fashion”. Manifestarea a inclus și o paradă de modă, /p.3 (Foto: CL)
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babil că programul va începe doar la 1 decembrie”, declară dr. Dan Magheru, director ASP Hunedoara. Cele 10 analize obligatorii îl costă pe pacient cca 50 de lei. Cetățenii vor primi acasă o scrisoare de informare, prin care vor fi anunțați despre pașii pe care trebuie să-i urmeze până ajung să-și ia buletinul de analize de la laborator.

Cât exploatam?
Deva (T.S.) - Din pădurile unităților âdmi- nistrativ-teritoriale vor putea fi tăiate maximum 2,85 mii. mc lemne, iar alte 2,15 mii. mc de lemn vor fi tăiate din pădurile aflate în proprietatea publică a persoanelor juridice de drept privat, /p.3

Ziua Morților este de fapt o tradiție creștină catolică.
(Foto: T. Mânu)
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Ofensivă israeliană in Gaza• Contra. Comisarul pentru Extindere, Olli Rehn, a declarat că se opune suspendării negocierilor de aderare cu Turcia, care refuză să permită accesul în porturile și aeroporturile sale al navelor și avioanelor cipriote. Comisia Europeană va publica un raport în care denunță ritmul lent al reformelor în Turcia și nerespectarea angajamentelor referitoare la Cipru.

Au demarat 
negocieri

Beirut (MF) - Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a afirmat marți că au fost demarate discuții indirecte între gruparea sa și Israel, prin intermediul unui mediator numit de ONU, privind un schimb de prizonieri. „Vreau să îi a- sigur pe toți cei interesați de acest caz că există negocieri serioase care continuă”, a declarat Nasrallah, într-un interviu acordat postului tv al Hezbollah. „Delegatul numit de secretarul general al ONU efectuează această misiune și se întâlnește cu o delegație a Hezbollah și cu partea israeliană interesată de acest dosar”, a adăugat el. Acesta a fost primul anunț potrivit căruia se desfășoară discuții indirecte pentru a asigura e- liberarea prizonierilor. Israelul nu a comentat afirmațiile lui Nasrallah.

Vladimir Putin
(Foto: EPA)

Putin nu 
cedează
Moscova (MF) - Pre
ședintele rus Vladimir 
Putin a refuzat să-l 
primească pe minis
trul georgian de Ex
terne, Gela Bezhuaș- 
vili, trimis în țara veci
nă pentru primele 
convorbiri la nivel 
înalt menite să cal
meze tensiunile din
tre cele două state, 
„în ajunul vizitei mi
nistrului georgian de 
Externe, Gela Bezhu- 
așvili, la Moscova, 
subiectul întâlnirii 
acestuia cu președin
tele rus este încă în 
discuție", a declarat 
un oficial de la Krem
lin. Bezhuașvili a sosit 
marți seară la Mos
cova. Igor Ivanov, se
cretarul Consiliului de 
Securitate al Rusiei, 
afirmase marți că se 
va întâlni cu Bezhu
așvili, la fel ca și mi
nistrul rus de Exter
ne, Serghei Lavrov.

■ O serie de atacuri 
aeriene și confruntări 
soldate cu morți au avut 
loc în nordul Fâșiei Gaza.

Gaza (MF) - Trupele israeli- ene au ucis șase palestinieni și au rănit alte 40 de persoane, într-o serie de atacuri aeriene și confruntări care au izbucnit ieri în nordul Fâșiei Gaza, au afirmat surse din cadrul serviciilor de securitate.Trupe ale infanteriei israe- liene susținute de vehicule blindate au pătruns în nordul Fâșiei Gaza ieri dimineață, urmate de atacuri aeriene, au afirmat martori.
Ținte clarePostul tv qatariot al-Jazee- ra a anunțat că un militar is- raelian a fost ucis în cursul operațiunii în nordul Fâșiei
Miron Mitrea, audiat la DNA

Hassan Nasrallah (Foto: epa)

București (MF) - Miron Mitrea, secretar general al PSD și fost ministru al Transporturi, a fost audiat, ieri, de procurorii Direcției Națională Anticorupție (DNA), într-un dosar privind fapte de corupție.în februarie, Mitrea afirma că procurorii îl cercetează pentru pentru luare de mită și primire de foloase necuvenite, fapte referitoare la o lucrare de extindere a unei case din Băneasa, aparținând mamei sale.Pe de altă parte, numele lui Mitrea apare în dosarul în care se fac cercetări cu privire la casa din Zambaccian, unde locuiește familia lui Adrian Năstase. Mitrea susținea că el este cercetat într-o „altă cauză în dosarul în care s-au făcut cercetări și cu privire la

Trupe israeliene în nordul Fâșiei Gaza (Foto: epa)Gaza, citând surse israeliene.Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a confirmat că se desfășoară o operațiune în nordul Gâzei și a pre
casa din strada Zanibaccian”.După ce procurorii au prezentat învinuirile, la solicitarea sa, Mitrea a dat o declarație olografă și a răspuns la întrebările procurorilor legate de modul în care au fost făcute aceste lucrări, în anul 2001, de către una din firmele lui Sergiu Sechelariu. Mitrea a spus că a plătit toată suma de 3,5 miliarde de lei vechi, reprezentând costul lucrărilor efectuate.El spune că a fost întrebat de procurori dacă Adrian Năstase a fost cel care i-a recomandat firma lui Sergiu Sechelariu pentru efectuarea acestor lucrări de extindere, dar Mitrea a răspuns că nu.Miron Mitrea a spus că, în ceea ce-1 privește, nu există motive de trimitere în judecată. 

cizat că au avut loc două atacuri aeriene care aveau ca țintă persoane înarmate ce se apropiau de trupe sau amplasau bombe.
Mona Muscă la CNSASBucurești (MF) - Deputatul Mona Muscă s-a prezentat, ieri, la CNSAS, pentru a-și susține contestația la verdictul dai: de Colegiul instituției, conform căruia aceasta ar fi colaborat cu Securitatea.Ea a venit la CNSAS neînsoțită de avocați și nu a făcut nicio declarație la intrarea în sediul instituției.
ContestațieMona Muscă și Valeriu Stoica au depus, în 12 octombrie, la CNSAS un document prin care contestă decizia de colaborare cu Securitate ca poliție politică pe care Muscă a primit-o de la Colegiul CNSAS.„Poliția politică presu

într-o operațiune separată, zeci de vehicule blindate israeliene au fost plasate la granița Israelului cu sudul Fâșiei Gaza, marți seara. Un oficial din cadrul armatei a bruiat frecvențele a trei posturi d* radio locale, inclusiv cel militanților Jihadului Islamic, pentru a difuza un mesaj prin care îi soma pe palestinieni să evacueze zona Rafah, de la granița cu Egiptul, au povestit martorii.De asemenea, conform martorilor, câteva nave israeliene s-au apropiat de litoralul Fâșiei Gaza.Armata israeliană a sporit operațiunile militare din Fâșia Gaza după capturarea u- nui soldat, la 25 iunie. Peste 270 de palestinieni au fost u- ciși în aceste ofensive, aproximativ o jumătate dintre aceștia fiind civili.
pune încălcarea drepturilor omului și susținerea Securității în instaurarea sau menținerea unui regim de teroare, de opresiune. Din probele din dosar nu există nici un element care să confirme această ipoteză”, a explicat Valeriu Stoica.Potrivit avocatului, a- ceasta este prevederea legală încălcată în cazul Monei Muscă.Stoica a apreciat că nu CNSAS este responsabil pentru decizia dată în cazul Monei Muscă, instituția fiind la rândul ei victima unor jocuri politice de culise. „Și Mona Muscă și CNSAS sunt victime ale unei manipulări politice”, a mai spus Stoica.

Kerry, acuzat de Casa Albă
Washington (MF) - Casa Albă și majorita tea republicană l-au acuzat marți pe fostul candidat la președinția Statelor Unite, John Kerry, că a insultat militarii desfășurați în Irak.în cadrul unei reuniuni desfășurate la Los Angeles, senatorul democrat John Kerry a declarat în fața studenților că „trebuie să profite la maxim de studii, să învețe bine, să își facă temele, să depună eforturi pentru a fi inteligenți și pentru a se descurca”. „în caz contrar veți fi trimiși în Irak”, a precizat el.„Este o insultă absolută”, a reacționat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, citând el însuși declarațiile lui Kerry.„Ceea ce se subînțelege (...) este că dacă nu veți încerca să fiți inteligenți, dacă nu vă veți descurca bine, veți fi trimiși în Irak”, a precizat Snow.Partidul Republican a difuzat imediat declarația lui Kerry.

Fostul candidat la președinția SUA, John Kerry
(Foto: EPA)

PSD e contra lui 
Leonard Orban

București (MF) - Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că autoritățile de la București ar trebui să renunțe la nominalizarea lui Leonard Orban și să facă altă propunere de comisar european, pentru negocierea unui portofoliu european mai consistent.PSD apreciază că portofoliul în Comisia Europeană atribuit României prin intermediul comisarului european desemnat, Leonard Orban, nu este în concordanță cu ponderea pe care România o are în Europa, a declarat Diaconescu.Diaconescu a declarat că, în urmă cu doar zece zile, în cadrul discuțiilor din interiorul Comisiei Europene, oficialii europeni aveau în vedere atribuirea unui alt portofoliu României în Executivul european, el precizând că ar fi fost vorba despre domeniul imigrației.Considerând că României i se cuvenea un portofoliu mai important și că cel al multilingvismului constituie „o u- milință” pentru țara noastră, PSD solicită ca autoritățile guvernamentale să inițieze o consultare politică internă, pentru a determina Comisia Europeană să schimbe mandatul atribuit României.
Atentai O mașină-capcană a explodat ieri în centrul Bagdadului, ueflagrația ucigând șapte irakieni și rănind alți zece. Foto: epa?
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Decizie salutatăWashington (MF) - Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a salutat decizia Coreei de Nord de a reveni la masa negocierilor multilaterale, subliniind că va trimite diplomați în regiune pentru a asigura aplicarea sancțiunilor impuse de ONU regimului de la Phenian.„Este clar că avem multe de făcut”, a declarat Bush, mulțumind Chinei pentru că a încurajat întâlnirea care a permis reluarea negocierilor multilaterale.Ministerul chinez de Externe a anunțat că reprezentanții Coreei de Nord, Statelor Unite și Chinei au fost de a- cord să participe la o reuniune informală la Beijing, menită să relanseze negocierile multilaterale pe tema programului nuclear al Phenianului.La negocierile multilaterale mai participă și oficiali din Coreea de Sud, Japonia și Rusia.Ca reacție la testul nuclear efectuat de regimul stalinist la 9 octombrie, Consiliul de Securitate ONU a decis impunerea unor sancțiuni fina®-*- ciare Coreei de Nord.„Vom trimite echipe în regiune pentru a asigura implementarea rezoluției Consiliului de Securitate ONU, dar și pentru a asigura eficiența negocierilor”, a spus George W. Bush.
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•„Noapte albă". în noaptea de 4 spre 5 noiembrie va avea loc, la Deva și Petroșani, o manifestare pentru tineri din 14 orașe ale țării, ce face parte din programul „Noapte albă" lansat de Agenția Națională a Tineretului. Aceasta cuprinde mai multe evenimente culturale și sportive, spectacole de teatru și expoziții de mașini. (S.B.)
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Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Băi, care mî-ați 
șutit căldura?!

\ 4ă uitam, ieri, la tribunul Vadim Tudor
I Vlcum se plângea, „pe sticlă", că n-are 

apă caldă la Senat. Și ce supărat era el că nu 
poate să-și dea cu dușul prin părțile unde 
consideră domnia sa că se pot ascunde bac
terii trădătoare de neam și de țară. Am văzut 

apoi cum arată camera de baie în care-și 
scaldă chelia președintele Camerei Deputa- 
ților, Bogdan Olteanu. Bineînțeles, atunci 
când nu este ocupat să rezolve problemele cu 
care se confruntă poporul. Băi, frate, era cât o 
garsonieră de român amărăștean care plătește 
taxe și impozite ca să trăiască... alții bine. Cât 
despre dotare, pentru milioane de români era 
ceva de genul science fiction.

M-am gândit atunci la două lucruri.
Unu: cât tupeu trebuie să ai ca să te 

plângi de apă caldă (la birou oameni buni!) 
când jumătate din poporul pe spatele căruia 
trăiești habar n-are ce înseamnă să-i curgă 
apă caldă... acasă. Doi: în privința modului în 
care aleșii neamului își tratează poporul, nu 
există nici o diferență între regimul comunist 
și cel de astăzi. Și asta pentru că avem în Par
lament oameni care au condus și pe vremea 
Iu1 nea Nicu, avem același sistem de a numi 
oameni în funcții pe criterii de apartenență 
politică și nepotism și avem aceiași securiști 
bine'înfipți în sistem. Oameni care nu dau 
doi bani pe Leana care moare în fața farma
ciei sau pe Ion care-și părăsește familia ca să 
aducă euroii din Spania. Până când? Hotărâți 
singuri.

Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT 

Cuvântul Liber:

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

■ Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau. din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex SRL., Hune

doara

- Cofee Savoya Snack, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS

A

întrebarea săptămânii: Credeți că 
-‘''primăria va construi, după cum a 

'promis, bazinul de înot la Deva?

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 3 noiembrie, ora 24.

Modă românească la Deva
■ în Deva s-a deschis 
ieri un Târg de Modă 
la care sunt așteptați 
10000 de vizitatori.

Clara Pâs
clara.pas@lnformmedia.ro

Deva - Aproximativ 80 de firme din toate județele țării participă la prima ediție a

târgului de modă „Expo Banat Fashion”, care s-a deschis, ieri, la Sala Sporturilor din Deva. Deschiderea s-a făcut în prezența a numeroase oficialități locale și județene și a publicului vizitator, aceștia asistând la o prezentare de modă.Potrivit Flaviei, Arșoi, director al Centrului de Afaceri Master Deva, organizator

principal al evenimentului, manifestarea expozițională este prima de acesț fel în județul Hunedoara și își propune să ofere publicului vizitator posibilitatea de a veni în contact cu ultimele modele de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole din piele.Totodată, târgul urmărește facilitarea schimbului de informații între producătorii

din industria ușoară, în condițiile în care acest sector de activitate deține un procent important în PIB. Târgul va fi deschis până duminică, 5 noiembrie. în program este înscrisă și o prezentare a creațiilor vestimentare realizate de elevi de la Liceul de Artă din Deva. Expoziția este deschisă între orele 10-19, iar biletul de intrare costă 1 leu.

Se probează Manechin "viu" Vizitator Tăierea panglicii Se așază exponatele

S-a stabilit cât lemn tăiem
București (M.F) - Proprietarii de păduri vor avea dreptul să taie, în cursul anului viitor, o cantitate maximă totală de 18,5 milioane metri cubi lemn, din care mai mult de jumătate va fi asigurată din pădurile aflate în proprietatea publică a statului.Din pădurile unităților administrativ-teritoriale vor putea fi tăiate maximum 2,85 milioane metri cubi lemne, iar alte 2,15 milioane metri cubi de lemn vor fi tăiate din pădurile aflate în proprietatea publică a persoanelor juridice de drept privat, con

form unei hotărâri aprobate, miercuri, în ședință de guvern.Un volum de 2,25 milioane metri cubi de ,lemne va fi asigurat din pădurile aflate în proprietatea publică a persoanelor fizice, iar 0,85 milioane metri cubi vor putea fi tăiate din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național.Cea mai mare cantitate de masă lemnoasă, în volum de 10,4 milioane metri cubi, va putea fi tăiată din pădurile aflate în proprietatea publică a statului.

Bătrâni bătuți și jefuiți
Geoagiu (M.T.) - Cei doi bărbați care s-au automutilat și au amenințat că își dau foc în fața sediului Poliției și Primăriei din Geoagiu au renunțat la proteste în jurul orei 13.30. „Cei doi au intrat mascați cu cagule, alături de alte persoane, în casa unor bătrâni pe care i-au legat, i-au bătut și le-au furat din casă 4.000 de lei și bijuterii. Au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecă

toria Orăștie cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile, însă Parchetul nu și-a însușit propunerea și a hotărât cercetarea celor doi în stare de libertate, cu mențiunea de a nu părăsi domiciliul 30 de zile și de a fi supravegheați pe durata interdicției”, declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, inspector principal Magda Popa.
Geoparcul Dinozaurilor - simpozion
■ în cadrul unui sim
pozion, la Petroșani, va 
fi vernisată o expoziție 
de proiecte.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informniedia.ro

Deva - Expoziția aparține studenților de la Universitatea de Arhitectură și

Ou fosilizat de dinozaur

Urbanism „Ion Mincu” din București, iar proiectele sunt destinate amenajării teritoriului și dezvoltării pensiunilor turistice din Țara Hațegului. Simpozionul, intitulat „Dezvoltarea durabilă a regiunilor prin cooperare între universități și autoritățile locale” va dezbate și proiectul de înființare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului.
Geoparc UNESCOAcesta a fost lansat în anul 2002 de către Universitatea din București, cu susținerea membrilor fondatori ai Asociației „Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului” din care fac parte reprezentanți

ai Consiliului Județean Hunedoara, ai Primăriei Hațeg, ai universităților din București și Petroșani și ai SC Hidro- construcția Râul Mare. Conceptul de geoparc, ca abordare nouă în conservarea patrimoniului natural al unei regiuni, a fost lansat de UNESCO, în 1999, devenind în doar câțiva ani o direcție de dezvoltare durabilă a regiunilor, aplicată în prezent în 14 țări europene care au creat geoparcuri, reunite în cadrul Rețelei Europene a Geoparcurilor. Geoparcul Dinozaurilor din Țara Hațegului se întinde între Baru Mare și Sarmizegetusa. El a devenit prin H.G. 2151/noiem-

La Hațeg s-au descoperit fosile 
de dinozauri pitici (Foto: cl>brie 2004, parc natural, iar în 2005 primul geoparc acreditat UNESCO din întreg spațiul Europei de Est.

Vezi alte fotografii pe
vvwvy.hugp.ro

Ar fi bine, dar și populația ar trebui să conștientizeze importanța acestor alegeri. Fiecare persoană să aibă responsabilitate pentru societate.
Rudolf Szabados, 
Deva

Indiferent cine conduce, dacă e serios rezolvă orice și pune lucrurile la punct. Totul e să gândească pentru țară, iar la alegeri să fie respectată Constituția.
Dan Bureriu, 
Deva

Ar fi bine pentru că astfel s-ar mai lămuri niște probleme în țara asta. Ar costa cam mult, dar trebuie făcute odată lucrurile ca lumea.
Nu mă interesează politica. Orice s-ar face și orice s-ar propune, în țara asta nimic nu merge bine.

Cornel Achim, 
Deva

Marius Oneț, 
Deva

Da, așa am mai scăpa și noi de leproșii ăștia. Chiar dacă alegerile costă mult, orice sacrificiu merită. Oricum, Ardealul ar merge mai bine și fără sudiști.
Mircea Șevcenco, 
Deva

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informniedia.ro
vvwvy.hugp.ro
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1784 - A izbucnit răscoala condusă de Horea, Cloșca și 

Crișan_________________________________
1816 - A încetat din viață cărturarul iluminist Gheorghe 

Șincai, reprezentant al Școlii Arde

lene.______________________________________

1906 - S-a născut Luchino Visconti, 
regizor Italian de film (m. 1976).

1904 - A apărut cotidianul britanic 

«The Daily Mirror»_____________________

1911 - S-a născut poetul grec 

Odysseus Elytis (Nobel 1979).

1913 - S-a născut actorul Burt Lan- 
caster (foto) (m. 1994),_______________

1944 - S-a născut muzicianul Keith Emerson (formația 

Emerson, Lake S Palmer). ___________________________________

1950 - A murit George Bernard Shaw, laureat al Premiu- 

lui Nobel pentru Literatură în 1925 (n. 1856)._____________
1975 - A murit Pier Paolo Pasolini, regizor italian de film 

(n. 19221

VREMEA
5°maxim-8°minim

Prognoza pentru astăziCer noros. Ninsoare. Maxima va fi de 5°C, iar minima de -8°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer mai mult noros. Maxima va fi de -1°C, iar minima de -9°C.
Sâmbătă. Cer noros. Ninsoare. Temperatura maximă va fi de 1°C. Minima va fi de circa -7°C.
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BerbecEste o zi bună pentru studiu, pentru călătorii și comunicare. Traversați o perioadă dificilă pe plan financiar, dar perseverența și optimismul vă ajută să o depășiți mai ușor.
Taurînclinațiile artistice și dorința de a studia mai mult vă aduc mari satisfacții, însă riscațl să vă îndepărtați de prieteni. Rezultatele profesionale sunt favorabile.

.,»■
V..Gemeni

Aveți multe de rezolvat, așa că vă sfătuim să vă stabiliți' clar prioritățile. Sunteți nevoit să faceți cheltuieli neprevăzute, dar necesare. Rezolvați o problemă a unui prieten.
Aveți ocazia să străluciți în societate. Vă puteți afirm» pe plan artistic șl intelectual. Faceți cunoștință cu o persoană mai In vârstă, care vă poate ajuta mult pe plan cteativ.
HuDimineață aflați că treouie să renunțați ia o călătorie în interes personal, ceea ce vă nemulțumește. Vă sfătuim să treceți eu calm peste acest moment.
FecioarăAveți posibilitatea să vă apropiați mai mult de persoana Iubită. Dacă se Ivește ocazia să plecați într-o excursie, vărecomandăm să nu ezitați.
Balanțăîn cursul dimineții, primiți un cadou de care vă bucurați foarte mult. De asemenea, s-ar putea ca un grup de prieteni să vă invite la o petrecere.
ScorpionPuteți să vă asumați noi responsabilități sau să începeți o activitate nouă. Seriozitatea și farmecul personal vă fac să străluciți în societate.
SăgetătorDeși sunteți foarte preocupat cu probleme personale, văsfătuim să luațl o mică pauză. Acordați mai multă atențierelațiilor sentimentale!
Capricorn

Calendar Creștin-Ortodox___________________________________
St. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor, Anempodist.

Calendar Romano-Catolic___________________________________
Pomenirea tuturor credincioșilor răposați.

Calendar Greco-Catolic______________________________________
Ss. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor, Anempodist, m.

Energie electrică

Soluția integrantei din numărul 
precedent: C - G - SEA - 
MANOLE - OS - RA - USA - U - 
TAPET - FIR - MIT - TIMP - ZI - 
ERES - A - DARAMAT - VAN - SP 
- AC - I - AA - LAUR - DC - 
PIETRE - LIEN - AIA - VAR - T - 
DURA - CIPIC - TEST

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091

•.Informații CFR 212725
112

Pompieri 981
Jandarmerie 956
Politie 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

Sunt șanse mari să se petreacă schimbări importante. Avețisucces pe plan artistic și social datorită oersonalității puternice șl activității intelectuale susținute.
VărsătorDeși aveți multe probleme de rezolvat, vă sfătuim să vămenajați sănătatea. Aveți ocazia să faceți schimbări importante, care vă vor îmbunătăți viața sentimentală.

Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
8 00-18 00 în localitățile Căstău, Beriu, Sereca, Poieni Beriu, 

Sibișelu Nou, Sibișelu Vechi, Cucuiș, Ciongu Mare, Romoșel, 
Orăștioara de Jos, Orăștioara de Sus, Bucium, Dudești, 

Costești, Costești-Deal, Ludești-Deal.
9.00-18.60 în localitățile Plop și Dealul Plopului.

8.00 14.00 în localitățile Goleș, Mladin, Dăbâca, Hășdău, 

Vălari, Nisipoasa, Bucium.

Gaz__________________________________ F__________ ' .
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. Dorobanți, bl.21, sc.B și bl.22, sc.B; 

pe Aleea Crinilor, bl.El 3, sc.2.

Apă___ _____________________ ____ _________ _____________________
Astăzi, furnizarea apel potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 - 15.00 pe Str. I.L. Caragiale, în Piața M. Viteazul și 

în Gojdu, la bl.30, 44, 45 și A10. De asemenea, între ace

leași ore nu este apă pe str. A. Vlaicu, Al. Trandafirilor, 

Izvorului, Merilor (parțial) și 5. Drăgoi.

PeștiAveți mari șanse să vă împliniți speranțele șl visele. Dimineață puteți începe o activitate artistică. De asemenea, s-ar putea să plecați într-o călătorie care vă va aduce satisfacții neașteptate.

Pui cu smântână și ciuperci
Ingrediente: came de pui, smântână, ciuperci, ardei (iute sau după preferință), ceapă.
Mod de preparare: carnea de pui se fierbe bine separat de celelalte ingrediente. Ciupercile, ardeii și ceapa tăiate fin se fierb înăbușit. Peste legumele înăbușite se adaugă carnea de pui tăiată bucăți și smântână și se mai ține puțin pe foc pentru omogenizare și pătrundere, amestecând cu o lingură de lemn. Dacă ați folosit multă apă la înăbușit, înainte de a adăuga puiul și smântână puteți scurge apa. La sfârșit se adaugă sare, după gust.

Poftă bunăl (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
8:00 Justiție militară (s).
SC u: David James 

Elliott, Catherine Bell 
9:00 Reflector (r) 
9:30 Desene animate: 

Sabrina 
10:25 TVR 50. Izolați In 

România. TVR - singu
rul prieten 

10:35 Supertiupa (r) 
11:05 Cultura libre (r) 
11:50 Integrame despre inte

grare (2 episoade) 
12:00 Dis-de-searâ (r) 
13:00 Cony și restul lumii

0(ep. 68, comedie, SUA, 

2003). Cu: Ben Savage 
13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Akzente. Emisiune m 

limba germană 
17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Povești întunecate.
Prezintă: Lidia 
Popeangă și Alecu 

Racoviceanu 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

20:10 Minutul 0. Realizator 
Vlad Enăchescu 

2030 Fotbal: Dinamo -
Beșiktaș. Meci din 

Cupa UEFA (direct) 
22:30 Minutul 91. Realizator

Vlad Enăchescu 
23:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
2320 Prim plan

0:10 Mamie (suspans,
Hi SUA, 1964). Cu: Tippi 

Hedren, Sean Connery, 
Diane Baker, Martin 
Gabel. R.: Alfred Hitch
cock

2:20 Ochiul magic (r) 
3:10 Integrame despre 

integrare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petri șor

3:20 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

4:20 Un european ca mine 
(reluare)

4:50 Viata satului (r) 
6:15 Povești întunecate (r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? Te 
uiți și câștigi

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit 
B(film serial, reluare) 

10:15 Om sărac om bogat 
serial, reluare) 

11:15 Te vezi la Știrile ProTv 

(reluare)
11:45 Stilul Oana Cuzino (r) 
12:15 Familia Bundy (s) 
13:00 Știrile ProTv

Te uiți și câștigi 
14:00 Asasin In familie 

VGKdramă, SUA, 1995).
Cu: Loni Andreson, 
Gigi Rice, Barry Corbin. 
R.: Richard T. Heffroin 

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
Te uiți și câștigi

1745 Om sărac, om bogat
(s)
Te uiți și câștigi 

18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport

? W Luauri pământești
’ Sfdramă, SUA 1999). 

Cu: Susan Sarandon, 
Stephen Dorff, Elisa
beth Moss. R.: James 

Lapine 
22:15 La Bloc (s) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
2345 CSI: Miami (s). Cu: 

0 David Caruso, Emily 
Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 

Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazil

045 Familia Bundy (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r)
1:15 Știrile ProTv 
2:15 CSI: Miami (r)

' 3:15 Lucruri pământești 
.'J (film, r)

5dtX) Parte de carte (r) 
£00 Stilul Oana Cuzino (r)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7100 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia (s). Cu: Ele- 

0na Korikova, Petr 

Krasilov, 
12:00 Vwere (s) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
• 1345 Ziua judecății (r) 

(divertisment) 
16.-00 Observator 

1645 9595, te învață ce să 
fad

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

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

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ma
rius Bodochi

19XJ0 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:15 Pulsații mortale
Wfthriller, SUA 2002). 

Cu: Penelope Ann 
Miller, Judge Reinhold. 
R.: Paul Antier 

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 
Beredeanu și Andrei 
Zaharescu.
Sport 

23:50 Extragerea Joker și 

Super Loto 5/40 
2400 Alias (s)

1O0 întârrțrlări hazlii (s) 

200 Concurs Interactiv 

.00 Observator (r) 
400 Anastasia (r) 

< £00 Vocea inimii (r)

730 Noile aventuri ale fiicei 
oceanului (s) 800 Lecția de... 
istorie (r) 830 Cutia fantastică 
(r) 900 Doctor Who (r) 10:00 
Tonomatul DP2 1130 Cara
catița (s) 1230 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (r) 13:00 Bugetul 
meu (r) 14:00 ABC... de ce? 
1430 Cutia fantastică (s) 

. 15:00 împreună în Europa!

Emisiune în limba maghiară 
, 16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30

Tribuna partidelor parla
mentare 1700 Doctor Who (s) 

< 18:00 Lecția de... sănătate 
18:35 Caracatița (s) 19:25 

s Câ{iva pași spre un manage
ment mai bun (doc.) 20:00 
Mogulii Rusiei de azi (doc.) 

■ 2100 Ora de știri 22:10 Tsuna
mi - Teroare în Marea Nordu
lui (acț.) 2400 Marcă înregis
trată 030 Futurama (d. a.)

6:00 Celebritate (r) 7:00 Rebel- 
de (r) 8:00 Suflete rănite (r) 
9:00 De 3x femeie (r) 10:00 
Ciocolată cu piper (s) 11:00 
Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Pariul iubirii (s) 13:00 
Jurământul (s) 15:15 Rețeta 
de acasă 15:30 Suflete rănite 
(s) 1630 Poveștiri adevărate 
1730 De 3x femeie 1830 Re- 
belde (s) 1930 SOS, viața 
mea! (s, Argentina, 2006) 
20:30 Iubire ca în filme (s, Ro
mânia, 2006) 2130 Daria, iu
birea mea (s) 22:30 Tărâmul 
pasiunii (s) 2330 Bărbatul 
visurilor mele (s) 030 Poveștiri 
adevărate (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-1645 Știri locale

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
’ Dani 11:00 Teleshopping 

1130 Ce bine e acasă! 
! (s)12:00 Quizzit 13:00 țara Iu' 

Papură Vouă (divertisment 
2004) 13:20 Look who is win
ning 14:30 Miezul problemei 

. (r) 16:00 Naționala de bere 
17:00 Bărbatul din vis (s) 
18:00 Baronii (r) 1830 Știri 
Național TV 19:45 Chemarea 
inimii (comedie romantică, 
SUA, 2000). 22:00 Baronii 
2230 Miezul problemei 24:00 
Știri Național TV 030 Anato
mia crimei (s)

! 10:10 Terapie intensivă (r) 

1145 Verdict: Crimă! (r) 1345 
Merrie Melodies Show (s) 
14:15 Liga juniorilor (s) 1445 

Cinema (r) 15:00 Joan din 
Arcadia (r) 16:15 Cinema - 

Entertainment News (r) 16:30 
Noi toți 17:00 Babylon 5: în

ceputul (dramă/SF) 19:00 
î Terapie intensivă (s) 20:00 

Cinema - Entertainrrient 
News 20:20 Dispăruți fără 
urmă (s) 2130 Noi toți (s) 
22:00 Alien (thriller, SUA, 
1979) 0:15 Verdict Crimă! (s)

8:00 Sport cu Florentina 8:05 
Teleshopping 835 Pistolari la 
pensie (film, r) 10:35 Comedia 

boacănelor (r) 11XX) Tele RON 
13:00 Play 1430 Dragoste și 
putere (s) 15:00 Fă-i inimii
pe plac (dramă, SUA, 1994). 
Cu: Ann-Margret, George 
Segal 1730 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 19:00 
Comedia boacănelor 1930 
Camera de râs 20:00 Alege fil
mul! 22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
2230 Focus Plus. Prezintă: 
Cristina Țopescu 2330 Poliția 
în acțiune (r) 030 Focus (r) 
130 Sunset Beach (s) 2:30 
Clubul de noapte

9:00 Verissimo. Cu Gina Tăna- 
se 10:00 Euromaxx (r) (docu
mentar) 1030 Euroblitz (r) 
(documentar) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sodale. Cu Alina Stancu 12:00 
Știri 1230 Teleshopping 13:05 

Marș forțat. Cu George Mihal- 
cea 14:00 Teleshopping 1435 
Lumea cărților 1535 Euroblitz: 
Jurnal european (r) (docu
mentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) i 

18:00 6! Vine presa! 20:00 
Unde e iubirea 22:00 Nașul 
24:00 Știri. Emisiune informa
tivă 0:15 6! Vine presa! (r) 
2:15 Nașul (r)

10:45 Uși roșii (dramă, SUA 
2005). 12:20 Azi 13, mâine 30 

de ani (comedie, SUA 2004). 
13:55 Hocheistele (comedie, 
Canada, 2004). 1525 Green 
Day - Live la Milton Keynes 
(Marea Britanie, 2005) 1625 

Bona de la Forțele Speciale 

(comedie, SUA, 2005).18:00 
Steve Zissou: Cel mai tare de 

pe mare (comedie, SUA 2004) 
20:00 Suspectul Zero (thriller, 
SUA, 2004). 2135 Povestea 
lui Cole Porter (biografic, SUA 

2004). 23:40 Război în deșert 
(Ep. 03, acțiune, SUA,

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:15 Fabrica 1200 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 16:50 Mar
fa 17:10 Tu faci Realitatea! 
17:45 Editorii Realității 1800 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei. Cu Răzvan 

Dumitrescu 20:00 Realitatea 
de la 20:00 21:50 Prima ediție 

22:05 Cap și pajură. Cu C. T. 
Popescu și Emil Hurezeanu 
24:00 Realitatea de la 24:00

«a 
8:00 Gigantul aerului: Aii. 
A380 9XX) Aglomerație în aer 
10:00 Superstructuri 11:00 
Confruntări și fiare vechi 12X10 
Gigantul aerului: Airbus A380 
13:00 Petrol, sudoare și plat
forme 14:00 Aglomerație în 
aer 15:00 Cum se fabrică 

16.-00 Curse 17100 Automobile 
americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 

19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Gigantul aerului: Airbus 
A380 21XX) Dezastrul perfect 
22:00 Dosarele FBI: Moartea 
unui diplomat 23XX) Rable și 
reparații 24XX) Cutremur în 
Asia
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www.vacantelatara.ro
, Deva (C.P.) - Site-ul include informații legate de pensiu

nile turistice rurale din întreaga țară, serviciile oferite cu

i tradițiile specifice fiecărei zone și prețurile practicate.
I

Peste cinci sute de redamatii

J
T

Amplasarea aparatelor radar în data de 02.11.2006: 

-DN 7: Vețel - Tătărăști - Zam - limită jud. Arad;

-DN 7: Simeria Veche - Deva;
-Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 

Eminescu.

BIDFARM 0.7050 2.92

Societatea

SNP

Preț Variație
închidere (lel/acț) 

0.6150
(96)

-2.38
SF1 2.M0O 6.23
nv 1.1100 -0.89
BRD 19.4000 0
BCC 0.5700 0
IMPACT 0.5750 0

ANTIBIOTICE 1.B300 5,1?
TEL 33.0000 -0.3
ROMPETROL 0.0880 0.46
SIF3 Ol 00 5.04
SIF5 3.4900 6.4

■ în acest an, inspec
torii OPC Hunedoara 
au efectuat 2.585 
acțiuni de control.
|NA JURCONE

lna.Jurcane@lnformmedla.ro

Deva - între agenții economici verificați s-au numărat distribuitorii de produse și prestatorii de servicii, iar acțiunile au vizat în special calitatea și securitatea produselor și serviciilor oferite consumatorilor.Valoarea totală a amenzilor contravenționale aplicate de către inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorului Hunedoara a fost de 650.550 lei pentru cele 520 de sesizări și reclamații primite
Rubrică realizată de SVM IFB FiNWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Comisar Vasile Negrea, adjunct al șefului Poliției Municip 

iului Petroșani 10.00-12.00

mnntni
Consiliul Județean Hunedoara:

Dorin Păran, vicepreședinte

IPJ Hunedoara:

09.00-12.00

Comisar de poliție Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ

10.00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva:

loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:

Simion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

Primăria Municipiului Orăștie:

losif Blaga, primar 10.00-11.00

Poliția Municipiului Petroșani:

Este sezonul
■ în această lună, hu- 
nedorenii merg în târ
guri ca să cumpere ani
male pentru sacrificare.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedla.ro

Deva - Hunedorenii pot să- și cumpere pentru sărbători,s. după cum este tradiția, animale din târgurile specializate din județ. Târgurile sunt deschise pentru bovine, ovine și cabaline. Pentru
Modul de calcul al pensiilor

SUDOKU

Soluția jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre

4 3
8 3 7 9

8
4

7

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

in așa fel

7 5 9 3
2
8

9
6 2 3

7
5

6 5 1
9 4 8 1

încât fiecare 

număr să 

figureze o

1 8 6 5 7
8 5 6 2

singură dată. 

De aseme- AVANSAȚI
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să

3 2 1 5 9
9 2

figureze o 

singură dată 

atât pe rân

durile orizon
tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale

9 1 7 8
1

2

6 8

7 3

3

4
celor nouă 
blocuri luate 

împreună.

6 8 7 4
4 2
8 5 7 4 6

■ în scrisorile trimise la 
redacție se cer infoma- 
ții legate de majorarea 
punctului de pensie.

Clara Pâs
clara,pas@nformmedia.ro

Deva - Ecaterina Pilasi din municipiul Hunedoara dorește să afle de ce nu a primit nimic la pensie după majorarea punctului de pensie în lunile ianuarie și septembrie.
Răspunsul Casei Județene 

de Pensii Hunedoara: „Doamna Pilasi are un punctaj calculat de 1,08159, în vreme ce după recalculare acesta a fost stabilit la 0,83532. Punctajul 

din partea consumatorilor.„Valoarea totală a produselor depistate cu abateri în urma controalelor a fost de 2.696.165 lei. Principalele abateri constatate au fost: termenul de valabilitate depășit, neconformitatea parametrilor calitativi și de securitate, lipsa elementelor de informare a consumatorilor, neafișarea prețului de vânzare/unitatea de produs, lipsa autorizațiilor de funcționare, neacordarea termenelor de garanție legale, lipsa traducerii în limba română a informațiilor”, declară Viorel Chiș, director OPC Hunedoara.în urma acțiunilor de control efectuate au fost încheiate 1.918 procese-verbale de constatare a contravenției, din care 48% la produsele
târgurilorporcine există însă restricții, în sensul că ei se pot vinde doar în cadrul târgurilor organizate în localitatea unde se află exploatația agricolă. Porcinele nu pot fi transportate la târgurile din alte localități, măsura fiind luată pentru a pune capăt comerțului haotic, care permite Răspândirea pestei porcine.„Târgurile de animale sunt sub control sanitar-veterinar, între cele autorizate numă- rându-se cele de la Pui, Hațeg, Zam, Cristur, Băcia, Șoimuș,

evaluat de 0,83532 înmulțit cu valoarea punctului din luna septembrie 2005 de 295,56 lei = 247 lei, dânsa având în plată 318 lei a rămas cu cuantumul mai mare. Punctajul evaluat de 0,83532 înmulțit cu valoarea punctului din luna ianuarie 2006 de 323,1 lei - 270 lei, dânsa având în plată 318 lei a rămas cu cuantumul mai mare. în august 2006 se modifică pensia în plată prin modificarea datei de înscriere la pensie, de la 318 lei la 320 lei. Punctajul evaluat de 0,83532 înmulțit cu valoarea punctului din luna septembrie 2006 de 339,3 lei = 284 lei, dânsa având în plată 320 lei a rămas cu cuantumul mai

Verificați termenul de valabilitate al produselor!alimentare, 36% la produsele nealimentare și 16% la prestări servicii. Valoarea despăgubirilor către consumatori a fost de 67.408 lei, această su
Ctludinl tirgurilor - Ibm noiambrii
Ghelari în fiecare sâmbătă și duminică

Cristur în fiecare sâmbătă

Geoagiu 3 noiembrie

Lupeni în fiecare zi de marți

Vulcan în fiecare sâmbătă

Băcia 18 noiembrie

Bălța 17 noiembrie

Blăjeni 26 noiembrie

Lăpugiu 8 noiembrie

Sălașu de Sus 26 noiembrie

Șoimuș 11 și 25 noiembrie

Zam 30 noiembrieDobra, Orăștie și Balșa, la Călan în curând se va acorda autorizație, în vreme ce târgurile de la Ilia și Vețel nu sunt încă autorizate”, a 

mare”.
Notă: Cuvântul Liber vă răspunde.Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (acestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție). Nu se iau în considerare scrisorile anonime!Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea Cepromin), specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”.Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa: adri- an.salagean@informmedia.ro. 

mă reprezentând valoarea produselor înlocuite, contravaloarea achitată și valoarea reparațiilor efectuate pentru remedieri.

declarat Marius Lăzărescu, directorul DSVSA Hunedoara. Târgurile de animale sunt organizate de obicei în zilele sfârșitului de săptămână.
ConflictDeva (I.J.) - Salarii cu 70% mai mari, rectificarea bugetului Sănătății pentru trimestrul al patrulea, acordarea drepturilor prevăzute pentru funcționarii publici și majorarea bugetului alocat Sănătății pe 2007 sunt o parte din revendicările sindicaliștilor de la Sani- tas. în urma ședinței sindicaliștilor de la Sanitas s-a luat decizia începerii, de ieri, a pregătirilor pentru deschiderea conflictului colectiv de muncă. Federația Sanitas intenționează să declanșeze o grevă de avertisment la 21.11., iar în 28.11. să intre în grevă generală.

Avansați

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

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

îți 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 Cuvân
tul Liber, sau trimite-1 la sediul re
dacției din Deva, Strada 22 Decem
brie, nr. 37A, până în 11 noiem
brie. Iar dacă vrei să nu ratezi nici 
un talon și să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziaru
lui, fă-ți un abonament pe o lună 
cu numai 8,9 lei.

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, 
în prezența unei comisii.

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

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

Mult succes!

ncepători

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

. ............................................................................................. .............................................................................................

Talon pentru concurs - 2 noiembrie 2006
I Nume_____________________________ Prenume____________________ ■
j Adresă__________________________________________________________  j
! Telefon___________________________ Sunteți abonat?____________  I

întrebarea zilei: Credeți că revoluția din '89 a schimbat viața • 

■ românilor? DA I NU _l ;

COSOrtS

http://www.vacantelatara.ro
mailto:lna.Jurcane@lnformmedla.ro
mailto:clara.pas@informmedla.ro
mailto:pas@nformmedia.ro
mailto:adri-an.salagean@informmedia.ro
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Lista cu hăinuțe de iarnă

• Trusou de la Guvern. Un grup de parlamentari au propus Legea Coș - Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți. Trusoul se acordă la ieșirea din maternitate, o singură dată pentru fiecare nou-născut, fiind compus din produse pentru îngrijirea bebelușilor, haine și lenjerie, în sumă de 150 lei. (S.B.)
Canal de televiziune 
pentru preșcolari

Deva (S.B.) - Platforma de televiziune digitală Boom a lansat în România Boom HOP, singurul canal de televiziune care se va plia pe nevoile specifice ale preșcolarilor, difuzând emisiuni fără violență, cu un conținut educativ. Boom HOP se adreseaza copiilor cu vârste între 1 și 7 ani, iar scenariile, muzica, decorurile, luminile au fost proiectate și create cu ajutorul unei echipe de psihologi. De asemenea, emisiunile au fost dezvoltate în funcție de diferitele etape ale vieții copilului. Astfel, pentru că prichindeilor cu vârste între 1 și 3 ani le este greu să se concentreze mai mult timp și nu au puterea de a înțelege încă aventurile și poveștile complicate, programele au o durată medie de 5 până la 10 minute. Pentru că majoritatea publicului său nu știe încă să citească, emisiunile noului canal tv sunt dublate în limba română sub supervizarea unor lingviști, o atenție deosebită fiind acordată limbajului folosit și tonului care trebuie să fie liniștitor și prietenos.

■ Odată cu iarna vine și 
frigul. Astfel, mămicile 
trebuie să pregătească 
haine groase.

Sahda Bocaniciu______________
sanda.bocaniclu@lnformmedia.ro

Deva - Dacă primăvara și toamna este mai ușor cu hainele - singura condiție ce trebuie respectată este ca hăinuțele să fie ușor de dat jos sau de pus pe copil pentru a preveni supraîncălzirea sau frigul - iarna este mai greu pentru proaspetele mămici. Cum să îmbrac copilul afară? Cum știu când e prea îmbrăcat și îi este cald? Cum știu când îi este frig? Cum potrivesc hainele astfel încât să nu mai am probleme? - acestea sunt doar câteva din întrebările ce trec prin mintea unei mămici când se apropie sezonul rece.
Răspunsuri la întrebăriPentru început, este bine să îți faci o listă de cumpărături care să acopere toate necesitățile copilului tău.- Costumele de iarnă, fie că sunt din lână sau din cele

speciale pentru zăpadă cu straturi călduroase care păstrează temperatura corpului constantă - este bine să cumperi minim două pentru a fi sigură că nu îți va lipsi când ai mai mare nevoie de el. - Căciulițe, mănuși și botoșei - aici nu există limitare la cantitatea cumpărată, totul depinde de preferințe, însă nu uita de calitate! E de preferat ca mănușile să fie din lână și să îi fie potrivite ca mărime copilului pentru a avea utilitate maximă.- Botoșeii, fie că sunt din lână, fie că sunt din pluș, trebuie să își mențină eficacitatea în menținerea în parametrii normali a temperaturii copilului.- Pulovere - din acestea e bine să ai 2 - 3. Alege pulovere care să fie ușoare, și să îi vină bine micuțului peste body-ul cu mâneci lungi.- Păturica - spre deosebire de păturile mari și grele, păturicile din lână subțire se așază mai bine pe corpul copilului.- Saci de dormit - pentru a fi sigură că puiul tău nu doarme dezvelit sau că nu tre

Iarna trebuie să fim gros îmbrăcați (Foto: t. Mânu)buie să te trezești de 10 ori pe noapte să îl învelești.- Din „bagajul” pentru iarnă nu trebuie să lipsească loțiunile și uleiurile de corp care să prevină uscarea pielii, trusa de prim ajutor, haine de schimb pentru copil, pătura,

ceai cald.Nu plecați pe distanțe lungi cu copilul pe timpul zilelor geroase și nu stați mult timp afară dacă bebelușul e mic și nu uitați că supraîn-călzirea este la fel de gravă ca și o îmbrăcăminte sumară.

Ținute de iarnă pentru bebeluși, cu hanorace, căciulițe, pantalonași groși și comozi și cizmulițe. Nu uitați mănușile! (Foto: CD

I.Bulbucan

Autostrada și ISPA 
pornesc anul viitor 
■ Valoarea investițiilor 
din cele două proiecte 
se ridică la suma de
230 milioane de euro.

Deva (M.S.) - Lucrările de reabilitare ale rețelelor de apă și canalizare din municipiile Deva și Hunedoara vor începe 

Apă la Ghelarî
Ghelari (M.S.) - Locuitorii din comuna Ghelari vor avea apă curentă fără întrerupere din această lună, în urma finalizării lucrărilor de aducțiune din sursa de captare Bunila- Peștișele, a anunțat primarul localității, loan Bulbucam Investiția se află pe ultima sută de metri pentru că a rețeaua de conducte a fost montată pe o lungime de12 kilometri, a fost încheiat sistemul de distribuție locală, iar instalația de potabilizare a apei este în probe tehnologice. în acest moment se lucrează la alimentarea cu energie electrică a echipamentelor de producție, după care rețeaua va fi pusă în funcțiune. „Valoarea totală a investiției se ridică la 27 miliarde lei vechi, din fonduri de la bugetul de stat. Pentru rețeaua de distribuție locală au mai fost alocate fonduri din programul de închidere a minelor”, a afirmat primarul comunei, care a menționat că de furnizarea apei reci vor beneficia peste o mie de familii. Locuitorii din Ghelari se confruntă cu probleme în alimentarea cu apă rece de 16 ani, după ce pânza freatică a fost afectată de galeriile de mină care se găsesc în subsolul așezării.

Dorin Păran

----- ARTICOL PUBLICITAR

în prima jumătate a anului viitor, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, Dorin Păran. Lucrările beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 50 milioane euro, în cadrul programului ISPA, al Uniunii Europene, și sunt programate să se încheie în anul 2010.Tot anul viitor, vor începe lucrările de construcție la by- pass-ul de pe autostrada Coridorul 4, între localitățile Deva și Orăștie. Valoarea investiției se ridică la 180 de milioane de euro. „Din punct de vedere al lucrărilor stăm bine. Sperăm să ne descurcăm și în ceea ce privește forța de muncă angrenată în aceste proiecte”, a afirmat oficialul CJ Hunedoara. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă vi-

în Deva și Hunedoara vor începe în 2007, lucrările de reabilitare 
a rețelelor de apă. (Foto: t. Mânu)ne în întâmpinarea solicitărilor de pe piața muncii prin cursuri de calificare specifice, „în Deva, Ilia, Simeria și Orăștie au fost organizate cursuri de fierari-betoniști, asfaltatori, drumari, dulgheri și fasona- tori mecanici”, a afirmat directorul AJOFM Hunedoara, Vasile Iorgovan.De asemenea, au fost organizate cursuri de calificare în 

domeniul construcțiilor pentru zidari, electricieni, prelucrători materiale PVC, instalatori gaze naturale. De remarcat este faptul că rata de plasament în urma acestor forme de pregătire a fost de aproape 40 la sută.

Conductele pentru distribuția apei au fost 
montate pe o lungime de 12 km

Partidul Democrat susține descentralizarea
Modernizarea administrației și creșterea capa

cității administrative a localităților și județelor 
reprezintă un obiectiv fundamental al Partidului 
Democrat, prin care administrația publică locală 
românească devine mai eficientă și performantă, 
capabilă să absoarbă fondurile la care țara noastră 
are acces, în calitate de membru al Uniunii Europene.

Având în vedere acest fapt, Partidul Demo
crat consideră că descentralizarea trebuie să consti
tuie pentru România obiectivul de interes național 
al anului 2007, obiectiv care să fie însușit și susținut 
de întreaga clasă politică românească.

Partidul Democrat susține procesul de descen
tralizare a administrației publice centrale la nivel local, 
pentru a furniza servicii publice mai eficiente, core
late în primul rând cu cerințele și preferințele be
neficiarilor. Descentralizarea înseamnă în primul rând 

apropierea deciziei de cetățean.
Procesul de descentralizare este reglementat 

de Legea-cadru nr. 195/2006 a descentralizării, act 
normativ care face parte din pachetul de legi privind 

reforma în administrație
Obiectivele acestui proces se găsesc în strate

giile sectoriale de descentralizare ale ministerelor de 
resort, iar orizontul de implementare este pe termen 

mediu și lung.
* în domeniul învățământului preuniversitar, vor 

fi descentralizate competențele privind organizarea 
și funcționarea școlilor, precum și managementul 
resurselor umane, la nivelul autorităților adminis
trației publice locale și al consiliilor de administrație 
ale școlilor, după caz;

* în domeniul sănătății publice, vor fi transferate 

către autoritățile administrației publice locale com
petențe privind managementul unităților sanitare 
publice de interes local, respectiv județean;

* în domeniul ordinii publice, vor fi consolidate 

competențele autorităților administrației publice 
locale prin înființarea Poliției locale;

* în domenul transporturilor, vor crește resurse
le alocate autorităților administrației publice locale 
pentru întreținerea și modernizarea drumurilor pu
blice de interes local și județean, inclusiv a drumurilor 
naționale de pe teritoriul municipiilor;

* în domeniul culturii, vor fi descentralizate insti
tuțiile de cultură rămase în subordinea Ministerului 
Culturii și Cultelor și ai căror beneficiari sunt cu pre
ponderență comunitățile locale;

* în domeniul asistenței sociale, va fi îmbunătățit 
cadrul de reglementare pentru finanțarea și moni

torizarea serviciilor sociale aflate în competența 
autorităților administrației publice locale;

Partidul Democrat susține ca serviciile decon- 
centrate ale ministerelor și ale altor organe de spe
cialitate ale administrației publice centrale să păstreze 
doar atribuțiile care privesc controlul, inspecția și 
monitorizarea domeniului în care activează. / 
Atribuțiile legate de furnizarea sau administrare;'! 

unor servicii publice la nivel județean sau local săȚ'' 
fie transferate autorităților administrației publice 
locale de la nivelul județelor, orașelor sau comunelor, 
după caz, cu excepția celor care sunt considerate de 
importanță strategică sau națională.

Partidul Democrat informează că la sfârșitul 
anului va fi supusă aprobării Guvernului „Strategia 
de reformă în administrația publică 2007-2009".

în perioada următoare, vor fi selectate la ni

vel local o serie de centre-pilot în cadrul cărora, din 
vara anului viitor, va începe testarea strategiilor de 
descentralizare. Testele efectuate vor face obiectul 
unor rapoarte de evaluare în cursul lunii octombrie 

2007.

---------- Organizația Județeană Hunedoara 
a Partidului Democrat 
Biroul de Presă

(68484) ©

RECLAMĂ

mailto:sanda.bocaniclu@lnformmedia.ro


ClPRIAN MaRINUJ

ciprian.marinut@informmedia.ro

mpioana Balcanica la 48 ani
■ Atleta Violeta 
Munteanu din Vulcan a 
obținut medalia de aur 
în proba de 1500 m.

• întăriri de la Rulmentul. Marian Muntean, președintele clubului Cetate Deva, seii află în tratative pentru transferul unor ju- 
Y cătoare de la campioana României, Rulmentul Brașov. „E vorba de 5-6 jucătoare cu care vreau să întăresc lotul pentru a prinde locul cinci care să ne asigure calificarea în Challenge Cup", preciza oficialul devean. (C.M.)

• FRF și Geografia. Șeful FRF Mircea Sandu consideră că în prezent toate zonele din țară sunt bine reprezentate în Liga I, după ce anii trecuți Ardealul nu avea decât o echipă. „Avem 4 echipe din Moldova. Sunt 4 din Banat și Ardeal fUTA, Poli Tim., CFR Cluj și Gloria). Mai sunt patru din București, una din Valea Jiului", a spus Sandu. (C.M.)

I 
!

Lupeni - La 48 de ani, Violeta Munteanu din Vulcan a reușit să-și împlinească, în acest an, un vis interzis în copilărie și tinerețe. Secretară în viața de zi cu zi la o firmă particulară și atletă în timpul liber, Violeta a câștigat, în luna septembrie, medalia de aur în proba de 1.500 m din cadrul Balcaniadei de Atletism a Veteranilor de la Atena. Performanța nu este una întâmplătoare, ci ea vine la cinci ani după ce Violeta a început să practice atletismul, sport pe care și-ar fi dorit să- 1 facă dintotdeauna, dar nu a fost lăsată de familie. „La Atena, am concurat la categoria 45-49 de ani, în proba de 1.500 metri și am sosit prima din șapte concurente la categoria mea de vârstă. De asemenea, am fost a treia din 25 de par-

Atleta din Vulcan a stabilit un nou record balcanic la 1500 m

Paul Grecu

FC CIP Deva nu va avea 
delegat la UEFA

Deva (C.M.) - Campioana României, FC CIP, prima echipă din țară care a reușit să treacă de turul preliminar în UEFA Futsal CUP, nu va avea reprezentant la tragerea la sorți a turului de elită care se va desfășura mâine în Elveția la Nyon. “Nu va fi nimeni de la club de la noi acolo, dar vom afla rezultatele tragerii foarte repede”, afirma Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP Deva. La tragerea UEFA în urne se vor aflacele mai bune 16 echipe de pe continent, împărțite în trei urne valorice, din care se vor forma patru grupe. Paul Grecu a afirmat că dacă va avea noroc la tragerea la sorți, FC CIP se poate bate pentru un loc în semifinale. “Dacă picăm în grupele din Polonia sau Ungaria și prindem în postura de cap de serie pe Charleroi (campioana Belgiei n.r) care și-a vândut brazilienii și e acum abia pe locul cinci în campionatul intern putem spera la semifinale. Totul depinde de șansă”, comenta oficialul devean.
romi. / om rvmii cop
Urnele turului de elită______________________________________
Capii de serie: Interviu Boomerang (Spania); MFK Dinamo 

Moscova (Rusia); Action 21 Charleroi (Belgia); El Pozo Mur
cia (Spania)

Ocupantele locurilor I în grupe: Arzignano Grifo (Italia); 

Araz Naxțivan (Azerbaidjan); Sporting Clube de Portugal 
(Portugalia); FC Ddrozhnik Minsk (Belarus); FC Shaktior 

Donețk (Ucraina); KMF Marbo Beograd (Serbia) 

Ocupantele locurilor II în grupe: Kairat Almaty (Kazakstan); 
MNK Split (Croația); Clearex Chorzow (Polonia); CC LKW 

Jistebnik (Cehia); Futsal Club Godollo (Ungaria); FC CIP 

Deva (România).
Jocurile celor patru grupe ale turului de elită se vor 

desfășura în perioada 4-10 decembrie în Rusia (gazdă 

Dinamo Moscova), Ungaria (gazdă Futsal Club Godollo 

Budapesta), Polonia (gazdă Clearex Chorzâw) și Italia 

(gazdă Arzignano Grifo).

st

t

Ș

ticipante la toate categoriile de vârstă, începând cu 30 de ani. Timpul de 6 minute realizat în această cursă constituie un nou record balcanic la categoria 45-49 ani. Simt foarte mândră de performanță și mai ales de faptul că am întrecut foste atlete de performanță din Bulgaria, Turcia și Grecia”, afirma atleta din Vulcan.Violeta Munteanu susține

că a atins această performanță pentru că și-a propus să realizeze acum ceea ce nu a reușit în tinerețe. „Am făcut gimnastică cu Bela Karoly la liceul din Vulcan până în clasa a IlI-a, dar apoi părinții nu m-au mai lăsat să fac sport de performanță. După o viață în care nu am avut aproape nici un fel de legătură cu sportul, în 2001, am decis să-

mi împlinesc visele și m-aj apucat de atletism. Am obț nut numeroase medalii la coi cursurile naționale organizai de Federația Română d Atletism, iar acum am izbâi dit și pe plan internaționa Practicarea atletismului îr seamnă un mod de viat echilibrat, o alimentație îi mare parte naturistă și antre namente zilnice pe distanțe d 8-10 km pe potecile munțilo din Valea Jiului”, mărturise; Violeta Munteanu. Atleta dii Lupeni este foarte apreciată 1; nivelul FR Atletism, dovad; că rezultatele ei au fost evi dențiate în „Anuarul” publi cat de federație.în plus, Violeta se bucure de simpatie și pe plan local. Primăria Lupeni și un gen eros om de afaceri din oraș. Alexandru Dalea, oferindu-i sprijin financiar de multe ori pentru participarea la concursuri. Pe final, trebuie subliniat că Violeta face totul din pasiune și pentru sufletul ei, întrucât la concursurile de veterani nu există premii în bani. Frumos exemplu de dragoste pentru sport.
Un procentaj maxim
■ Naționala de hand
bal feminin a României 
a obținut a doua victo
rie la Trofeul Carpați.

Cluj (C.M.) - Lotul A al naționalei de handbal feminin a României a învins, ieri, cu scorul de 33-28 (17-12), reprezentativa Macedoniei, într- un meci contând pentru Trofeul Carpați, ce se desfășoară la Cluj-Napoca. România a controlat autoritar partida, având în repriza secundă și 10 goluri avantaj, însă pe final tricolorele s-au relaxat și diferența s-a diminuat.

Carmen Cartaș, singura jucătoare de la Cetate Deva, prezentă la lot, s-a achitat bine de sar cini. Deveanca a fost sigură și exactă în.defensivă și a impresionat prin forță în ofensivă, reușind chiar să marcheze un gol.Antrenorii naționalei de handbal, Gheorghe Tadici și Dumitru Muși, au reclamat, pe parcursul meciului, maniera de arbitraj a croaților Nikolîci și Stoijkovicî.
Egalitate pe podiumDupă două etape la Trofeul Carpați, România A ocupă locul 2 în clasamentul com-

(Foto: Traian Mânu)Cartaș n-a dezamăgit la naționalăpetiției, la egalitate de puncte, 4, cu liderul Coreea de Sud și ocupanta locului trei, Croația. Azi, începând de la ora 15.00, sunt programate i
meciurile Coreea de Sud - România B, Serbia - Macedonia și România A - Croația, ultimul fiind transmis în direct de TV Sport.

Aeromodele - zbor liber
■ Din 12 echipe din 
Divizia Națională, aero- 
modeliștii din Brad s-au 
situat pe locul 2.

Valentin Neagu
valentln.neagu@lnformmedla.ro

Deva - De puțină vreme, la Cluj-Napoca s-a desfășurat ultima etapă a Campionatului Național de Aeromodele - zbor liber. La această etapă au participat 12 echipe de la cluburi din Divizia Națională de Aero- modelism din întreaga țară, între care și sportivi de la Clubul Sportiv „Armata - Aurul” Brad, antrenați de Adrian Maxim. Concursul s-a desfășurat la probele FIA - planoare și FIE - planoare
Brădenii au confirmat din nou

gând, atât la echipe, cât și la individual.în clasamentul general, primele trei locuri au fost ocupate, în ordine, de Ar- pechim Pitești, CS „Armata - Aurul” Brad și Gaz Metan Mediaș. Oficialii din Brad consideră că locul II a fost ocupat la o diferență minimă de 4 secunde, iar acest lucru s-a datorat unei slabe dotări a arbitrilor. Clasamentul probei la individual a fost stabilit după baraj.La locuriViorel Ciucu, de la Arpechim Pitești, Marian Mihoc, CS „Armata-Aurul” Brad și Florin Drăghici, Dacia Mioveni.

doar două probe desfârșit, primele trei au fost câștigate de
pantă. Și de această dată, sportivii din Brad și-au demonstrat valoarea, câști-

Dezmințire
București (MF) - Antrenorul Mircea Rednic a dezmințit categoric, miercuri, zvonul conform căruia ar urma să părăsească în iarnă formația Dinamo. „Nici vorbă de așa ceva. Nu voi pleca niciodată de aici, ceea ce înseamnă să-mi respect contractul cu Dinamo. Dacă voi reuși acest lucru, înseamnă că mi-am îndeplinit și obiectivele pe care le am. A câștiga un campionat înseamnă pentru mine cel mai important lucru, mai ales la un club pe care îl iubesc”, a declarat antrenorul Mircea Rednic.

Speranțe de salvare
Deva (V.N.) - „Mergem mai departe și sperăm să ne salvăm de la retrogradare” - a declarat recent Marin Tudorache, antrenorul echipei Jiul Petroșani. Cele spuse de tehnicianul din Vale vin după ce „minerii” au pierdut partida de la Timișoara, locul unde Jiul spera să câștige toate cele trei 

a puncte puse în joc. Desigur nu va fi deloc ’ușor pentru a se atinge acest obiectiv, din moment ce Jiul Petroșani ocupă acum penultimul loc din clasament, reușind ca în 13 partide să adune doar 8 puncte. Mai mult decât atât, atacul Jiului s-a dovedit a fi cel mai slab din întreg campionatul, marcând doar cinci goluri până în prezent. Stelian Homan, antrenorul care se ocupă la Jiul de portari, a spus că meciul de la Timișoara s-a pierdut și pentru faptul că jucătorii au stat în ultimele minute doar cu ochii pa tabela de marcaj, ceea ce nu este deloc normal pentru jucătorii profesioniști.

Trofeul Național Salvamont 
în Masivul Paring

Deva (V.N.) - începând de astăzi și până duminică, in Stațiunea Paring, salvamon- tiștii din Valea Jiului organizează mai multe exerciții de simulare a unor acțiuni de salvare, care le premerg pe cele care vor urma după deschiderea sezonului turistic.Se apreciază că, în aceste zile, în Paring vor fi prezenți aproximativ 100 de salvamon- tiști din întreaga țară, deci va fi un bun prilej de a schimba idei și de a se stabili modalități de acțiune.în această perioadă salva- montiștii vor prezenta rapoarte pentru ceea ce au făcut

în acest an și vor stabili programe concrete pentru ceea ce trebuie făcut în anul 2007.Cu această ocazie, se va organiza Trofeul „Salvamont”, se va decerna Trofeul Național Salvamont și se vor acorda diplome. Toate acestea vor fi acordate în funcție de punctajele obținute de serviciile locale în activitatea de intervenții, de complexitatea acestora, precum și de condițiile iarnă-vară în care s-a acționat. Organizarea acestor activități în Paring reflectă aprecierile de care se bucură sal- vamontiștii din județ la nivel național.

FOTBAL / LIU A IK. SEBIA TOT

Deva (C.M.) - Arbitrii și observatorii partidelor care se vor disputa, sâmbătă, 
de la ora 11.00, în etapa a XlV-a:

Auxerre Lugoj - IS Câmpia Turzii_________________________________________ __
Arbitri: Mihai lanovschi - Marius Nicoară, Gabriel Stroe - Constantin Făniță 

Unirea Dej ■ CSM Rm. Vâlcea____ __ ________________________________ _
Arbitri: Codruț Nicoară - Traian Marchiș, Claudiu Tripa - Claudiu Ștefănuți 

Minerul Lupeni - CFR Timișoara_____ ________________________________________
Arbitri: Gabriel Mocean (C. Turzii) - Csstin Florescu (Huedin), Jozef Fodor 

(Od. Secuiesc) - Gheorghe Gavrllă (Brad).
.Poli II Tirliștferaj FCM Reșița___________ ____________________ -

Arbitri: Laurențiu Danșa - Emil Cristea. Carmen Neagu - Remus Avram
FC Baia Mare - FC Bih'w^, ________________ ___________________ _

Arbitri: Valentin Igna - Ovidta Maier, Petre Gașpar - Daniel Mireșan

FC Târgoviște - Building Vânju Mare ■ '
Arbitri: Cătălin Florescu - Sebastian Stoianov, Vlad Bârleanu - Gabriel 

Stroe

Apulum Alba lulia - FC Caracal________________________________________
Arbitri: lonuț Neagu - Dorin Mudura. Iulian Szekeiy, Vaslle Costin.

Dacia Mioveni -. Universitatea Cluj : ‘c v :\1 A t-, _ ____ _ _

Arbitri: Augustus Constantin - Gorneliu Fecioru, Sorin Caia - Ion Caghiorghiș, 

Gaz Metan Mediaș - Corvinul 2005 Hunedoara
Arbitri: Ludovic Uihely (Lugoj) - Gabriel Dan (Timișoara), Stelian Slabu 

(Brașov) - Nicolae Bordean (Sibiu).

I
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Barcelona - doar pe locul 3• Declarație. Mircea Lucescu, antrenorul român al echipei ucrainene de fotbal Șahtior Donețk, a declarat după meciul cu Valencia, din Liga Campionilor, încheiat la egalitate, 2-2,i pe teren propriu, că formația sa merita victoria.Lucescu consideră că fundașii săi „binevoitori" sunt vinovați de faptul că Șahtior nu a câștigat meciul. (MF)
• Calificare. Jucătoarea română de tenis Andreea Vane s-a calificat în sferturile de finală a- le probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Hasselt (Belgia), cu premii de 175.000 de dolari, alături de Barbora Strycova. (MF)

■ Până în prezent, Li
verpool, Bayern Miin- 
chen și Valencia - în op
timile Ligii Campionilor.

Paris (MF) - Astăzi sunt programate partidele din etapa a 

doua a grupelor Cupei UEFA la fotbal, în care Dinamo 

București va întâlni pe teren propriu formația turcă Beșlktaș 

Istanbul, iar Rapid București va evolua în deplasare, cu 

echipa tsraellană Hapoel Tel Avlv. lată programul partide

lor.

Grupa 4
Partizan" Belgrad - Livorno Glasgow Rangers - Maccabl 

Haifa. Auxerre stă.

Dinamo București ■ Beșiktaș Istanbul; Tottenham Hotspur 

- FC Bruges. Bayer Leverkusen - stă.

Grupa C. _ <
Grasshoppers Zurich - Alkmaar; Braga "Slovan Liberec. 

FC Sevilla stă.

Grupa D _____
Heerenveen" Odense? Lens -"bsasuna. Pamplona Parma 

stă.

Grupa E . . ___________ •______
Nancy - Wlsla Cracovia; Biackburn Rovers - FC Basel. 

Feyenoord stă.

Grupa F____ ______ .. ____________ .
Zuite-Waregem - Sparta Praga; Ajax Amsterdam - Austria 

Vlena. Espanyol Barcelona stă.

Grupa G_______ J_________ ______________________ .
Hapoel Tel-Aviv - Rapid București, Mlada Boleslav - Panathi- 

nalkos Atena. Paris SG stă.

Grupa H_______ .___________ :___ ___ __ ____________
Palermo - Newcastle United; Celta Vigo - Eintracht Frank

furt. Feherbahge Istanbul stă.

București - Echipele PSV Eindhoven, Bayern Mtinchen, Liverpool și Valencia s-au calificat, marți seară, în optimile de finală ale Ligii Campionilor, în urma meciurilor disputate în etapa a IV-a a grupelor competiției. Bayern Miinchen a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul cu Sporting Lisabona și ocupă primul loc în grupa B, cu 10 puncte, în celălalt meci al grupei, Internazionale Milano a învins, cu scorul de 1-0, formația Spartak Moscova. Internazionale ocupă locul doi în grupă, cu 6 puncte, fiind urmată de Sporting Lisabona, cu cinci puncte, și de Spartak Moscova, cu un punct. în grupa C, PSV Eindhoven și Liverpool au obținut calificarea în optimi. PSV Eindhoven a învins pe Galatasaray Istanbul. cu scorul de 2-0, prin

Arbitru ironizat
• Barcelona (MF) - Antrenorul echipei FC Barcelona, Frank Rijkaard, a ironizat pres- "tația arbitrului Stefano Farina în partida cuChelsea Londra, scor 2-2, din grupa A a Ligii Campionilor, la finalul căreia s-a îndreptat extrem de nervos spre „centralul” italian, reproșându-i unele decizii luate în timpul meciului. „Am vrut doar să-i mulțumesc pentru participarea la acest spectacol. Prin decizia sa de a prelungi meciul cu șase minute, arbitrul a favorizat echipa care a faultat mai mult și care a fragmentat constant jocul”, a spus, ironic, Rijkaard, citat de cotidianul spaniol Sport. Tehnicianul olandez a menționat că nemulțumirile sale nu sunt legate strict de faulturi. „Fotbalul este un joc pentru bărbați, dar este păcat că am fost egalați în prelungiri, care nici măcar nu au durat șase minute, cum se anunțase. Este un rezultat amar”, a comentat Rijkaard.

Pizzaro, în luptă cu apărătorii de la Benfica

să fie cel mai bun jucător
Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, a din Serie A, având o medie a notelor de B.8B în principalele publicații din Italia.

(Foto: EPA)

Cel mai bun
București (MF) - Fundașul Cristian Chivu a fost desemnat de publicația Quotidiano Nazio- nale cel mai bun jucător al echipei AS Roma în meciul terminat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu formația Olympiakos Pireu, în etapa a IV-a a grupei D a Ligii Campionilor. în schimb, cotidianul II Giornale l-a notat cu 6 pe Chivu, la fel ca și pe coechipierii săi Doni, Panucci, Mexes, De Rossi și Tonetto. „A fost foarte aproape să înscrie un autogol, dar în rest a emanat siguranță”, a scris II Giornale.

Duckadam, aplaudat
Madrid - Fostul portar al echipei Steaua, Helmuth Duckadam, a fost aplaudat de oficialii clubului Real Madrid la dineul oficial dinaintea meciului din Liga Campionilor dintre cele două formații, el fiind prezentat ca fiind cel care a apărat patru penaltiuri în fața rivalilor de la Barcelona. Dineul oficial a avut loc marți seară, la sala de protocol de la stadionul „Santiago Bernabeu”.Din delegația Stelei au făcut parte, ca invitați, și Hel

Jose Mourinho, antrenorul de la Chelsea, și Frank Rijkaard, de la Barcelona, și-au strâns mâinilegolurile lui Simons '59 și Kone ’84; Liverpool a dispus de Girondins Bordeaux cu scorul de 3-0, prin golurile marcate de Luis Garcia '23, '76 și Gerrard '72. în clasa-

Dinamo se poate califica?
■ Mircea Rednic nu 
este de acord că me
ciul cu Beșiktaș este 
adevăratul examen.

București (MF) - Antrenorul dinamovist, Mircea Rednic, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că echipa sa poate trece de faza grupelor Cupei UEFA dacă va aduna șase puncte și consideră că un rezultat de egalitate nu ar fi un eșec în meciul de joi cu Beșiktaș Istanbul, in cadrul grupei B. „Cu 6 puncte ne putem califica în această grupă. Un rezultat de egalitate reprezintă un punct câștigat, dar, repet, noi suntem pregătiți pentru a obține toate cele trei puncte puse în joc”, a> de
muth Duckadam, Gheorghe Hagi, fost jucător la Real Madrid, Gheorghe Craiovea- nu și Cosmin Contra, fundașul echipei Getafe. în momentul în care Duckadam a fost prezentat ca fiind portarul care a apărat patru penaltiuri în finala Cupei Campionilor Europeni pe care Steaua a câștigat-o, în 1986, în fața formației FC Barcelona, acesta a fost aplaudat de oficialii madrileni, în ciuda rivalității dintre cele două cluburi. 

ment, Liverpool și PSV Eindhoven au câte zece puncte, fiind urmate de Galatasaray și Girondins, cu câte un punct. Din grupa D, prima echipă calificată este Valencia, care a terminat la egalitate scor 2-2, meciul cu Șahtior Donețk, echipă antrenată de Mircea Lucescu. Pentru Șahtior au marcat Jadson '2 și Fernandinho '28, în timp ce pentru Valencia au înscris Morientes '18 și Ayala '68. La Șahtior, Răzvan Raț a fost integralist, în timp ce Cipri- an Marica a intrat pe teren în minutul 75, în locul lui Bran- dao. într-un alt meci al grupei D, AS Roma, cu Cristian Chivu integralist, a remizat pe teren propriu, scor 1-1, în meciul cu Olympiakos Pireu. Pentru AS Roma a marcat Totti '66, în timp ce pentru Olympiakos a înscris Julio Cesar, în minutul 19. Clasamentul grupei D este următorul: 1. Valencia - 10 puncte; 2. AS Roma - 7 puncte; 3. Olympiakos Pireu- 2 puncte; 4. Șahtior Donețk- 2 puncte. în grupă A s-au 

Se vor bucura dinamoviștii șl după meciul de joi? (Foto: epa)clarat Mircea Rednic. Antrenorul consideră foarte important meciul de debut în Cupa UEFA pentru moralul echipei. „E o echipă care trece prin multe frământări și vă dați seama cu ce ambiții vor veni. Ca echipă, nu pot spune că reprezintă o forță, s-a văzut asta și în meciurile de campionat

Fotbalistul Sergen Yalcin a declarat că fostul Său I antrenor, Mircea Lucescu, ar fi avut rezultate mai bune la echipa Beșiktaș în acest sezon, decât tehnicianul Jean Țigana. (Foto: epa)_________________________________________ -

Francesco Tottiînregistrat rezultatele: Levski Sofia (Bulgaria) - Werder Bre- 4 men (Germania) 0-3. Au^ ' marcat: Mihailov '33 (autogol), * Bauman '35, Frings '37. FC Barcelona (Spania) - Chelsea Londra (Anglia) 2-2. Au marcat: Deco '3, Gudjohnsen '58 / Lampard '52, Drogba '90+3. Clasament! 1. Chelsea - 10 puncte; 2. Werder Bremen - 7 puncte; 3. FC Barcelona - 5 puncte; 4. Levski Sofia - 0 _ puncte.

și în cupele europene. E foarte important cum pornim în a- ceastă competiție”, a mai spus Rednic. Tehnicianul formației din Ștefan cel Mare s-a arătat totodată deranjat de comentariile venite dinspre adversari, conform cărora meciul cu Beșiktaș este un adevărat examen pentru Dinamo.
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting 

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A6 - Rocan 3000 SRL

A7 - Mimason

A8 - Morellia

^9 - Elite

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Bălcescu, zona Astoria, 50 mp, balcon 
mare, etaj intermediar, preț870 milioane lei. Tel. 
0745/253413. (T)

• Deva, Minerului, decomandate, faianță, 
gresie, parchet, etaj 1, preț 2&500 «ro, fără 
intemediari. TeL 0258/782240. (1/27.10)

• două camere (uscătorii), parter, lângă Baroul 
de avocați, aragaz Bosch nou, mobilă cameră de 
zi, boiler pe gaz, P+l plus locuință de serviciu, 
negociabil. Tel. 0723/514133,0254/235570. (T)
• parter, închis cu termopan, beci sub balcon, 
ușă metalică, mobilat, 2 intrări, pretabil cabinet 
sau birou, Zona Gojdu, Al. Crinilor, preț 125.000 
ron. Tel. 0723/227569. (T)
• urgent, Deva, zona Miorița, contorizărl apă, 
gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• decomandate, balcon închis cu termopane, 
centrală termică, parchet, gresie, ST 56 mp, zona 
Quasar, preț 1,270 mid. negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)

• decomandate, Udo, ST 70 mp, centrală 
termică, 2 balcoane, preț negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, contorizări, gresie, faianță, 
parchet, et. 3, zona Progresul (bloc acoperit cu 
țiglă), preț 90000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Mihail Kogălniceanu, parchet, balcon, 
contorizări complete, preț 30000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, zona Progresul, circuit, balcon, et. 2, 
modernizări, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. 

'(A2)

• urgent, zona Gojdu (piața centrală), fără 
îmbunătățiri, contorizări (repartitoare, gaz 2 
focuri, apometre), preț 92.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Kogălniceanu, dec., balcon, hol. 
centrală termică, modernizări, etaj 2, preț 
122.500 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• dec, C.T, gresie, faianță parchet, ușă 
metalică balcon închis, et. 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec., repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii., neg., 
tel. 232060,0742/290024. (A?)
• semidec, C.T, greise, faianță parchet laminat, 
ușă nouă amenajat, st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță parchet laminat, ușă metalică, 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii., neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• bucătărie modrfcată, parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică, contorizări, zonă liniștită lângă 
piață centrală preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, centrală termică parchet, 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,232808 (A4)
• zona Uzo Balcan, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță spoturi, rigips, ușă 
metalică preț 77000 ron negociabil, tel. 
0723/251498232809. (A4)
• etaj intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Dada, etaj 2, termopan, parchet, gresie și 
faianță contorizări, cu convertor, bloc de 4 
nivele, preț 70000 ron negociabil, tel. 0788 165702, 
0723/251498. (A4)
• etaj 2, decomandate, 54 mp, bloc de cărămidă 
balcon mare, centrală termică, parchet de 
stejar, gresie și faianță bine întreținut, ocupabil 
pe loc, zona Kogălniceanu, preț 128000 ron 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)
• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet, 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro

, negociabil, tel. 0745/302200,232808. (A4)
• zona Trident, ocupabil azi, contorizări, fără 
modificări, preț 68000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 232808 (A4)
• etaj 3, centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498 232809. (A4)

CONTEAZĂ CE VEZH

(INIALi i» FM/AtKM». 
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urari*: pamlele cetatii de va

cy.
O 
00 
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

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

Cerințe:
• aspect fizic plăcut

• seriozitate
• abilități de comunicare

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne fa sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).

Viisu să sârblitorcșli iiitrurea iti primul un european 
la Hotel Alexandra!

Iți Humntum nn sejur de neuitat, tic '
J alături «le cei draci!

>Z I’l Rewlioitul ll«>lcl Alexandra cuprind»-:

> eaxare 3 nopți: 30 decembrie' 31 ducem
I ianuarie TĂ-r-

- 3 iuwe / sd
- maim feMivâ «lin noaptea de revelion
- petrecere: românvziscă (l ianustrîe 2007 j
- loiubrilă. fuc tiv arțilit iî, formație !Și 
molie alte surprize!

Prvț: 6SO tai

• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică, Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• d xurt, parchet, bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zonă gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et. 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajaț, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajaț și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208,0724/620358 (A6)
• pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T, neamenajat, preț 140.000 
RON, neg, 0745/640725. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, et 3, dec, 
s=58 mp, parchet gresie, faianță, C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON. 0745/640725. (A7)
• in Dada, et. 2, convertori, instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg, tel. 0745/159608 (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat, C.T, et. 
4, acoperit cu tablă preț 78000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• in Dada, semidec, et 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec, et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mărăști, dec, et. 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona Uliaculia, dec, et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocuoabil 
imediat, preț 128.000 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 Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• In circuit, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON. tel. 231.800; 0745/511.776 <AO'

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

www. mtoaivnent fo

vând ap. 3 camere (05)

• >emiaeconv,naate, balcon, parchet, 
contorizări, et. 1, ST 70 mp, zona Zamfirescu, 
preț 1,3 mid, negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, centrală termică 2 balcoane, 2 
băi, garaj lângă bloc, preț 58 000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)
• semidecomandate, Gojdu, etaj 2, ST 65 mp, 
contorizări complete, interfon, preț 145000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre; 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dec, CT, parchet, fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit și ca spațiu comercial, cu intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandată 70 mp. contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,0788(165702. (A4)
• zona Lie de Muzică decomandate, contorizări 
total, termopan, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată balcon închis, bine 
întreținut, preț 45000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• bd. Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
modificări în stil occidental, centrală termică 
preț 175000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
232808 (A4)
• etaj ă decomandate, 2 balcoane, 2 băi, 
contorizări total, parchet, gresie, faianță zona 
Bălcescu, accept credit ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)
• dea, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dea, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajaț, complet mobilat și utilat preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

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

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin; 
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Hia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3.SC Unison 
(Șc. Generală Nr.l)
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru
persoanele fizice. g
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ÎMPREUNA in afaceri

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL

CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU:
■ FRECVENȚA PROPRIE;

r • COLABORATORI. ț _
PERSOANĂ DE CONTACT: MIHAI ȘTEFĂNIȚĂ.

TELEFON: 0721/951.722

o dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpațl, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
s zona Plată, parter, Ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zl, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
s b-dul Decebal, et. 1, dec., s=75 mp, contorlzărl, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• Mul Decebal, dec., parchet, gresie, faianță, 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206063, 
230324. (A7)
a pe AL Straiului, semldec., et 3 din 4, gresie, 
faianță, C.T., liber, preț 86.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată, parchet, gresie, 
faianță, contorlzărl, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 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)
s zona L Creangă parchet contorlzărl, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
s dec, camere cu parchet, contorlzărl, 2 băl, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg,, tel, 212.1/

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Diva, I balcoane, 2 băi, scară Interioară 
centrală termică 130 mp, 240000 ron tel. 
0722/564004 (Al)
• zom 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. (A8)

Vând ap. 4 camere (07)

TOUR IMPEX GROUP vă oferă:
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, 

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE.

Cel mai llcxibil NISI IM 1)1, R VII. 
lara( \RTI III MCM A!I>OIMM)A I2.*)C

Aprobare pif 
m ioc.

4. Orățtie, str. Eroilor, bl,C1 pun. tel: 24460.3 eStima/inâRCS'
5. Brad, str. Avram lancu. bl.43 p. tel: 612822 " — —

1. Deva, bd, Decebal. bl. 1 parter tel: 230310
2 Deva, bd. I. Maniu. bl. J parter tel: 230210
3. Hunedoara, bd. Corvin nr, 9 tel: 712592

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 6 NOV. 2006!

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

, • cursuri șl testări de limba franceză TFI
TrstflM ramiitOI

in urma testărilor obțineți DIPLOME RECUNOSCUTE INTERNAT- "*dl

atest<FULG

3fgS>2> S€ 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. O l ,ap 6 
teVfax.0254/334.125

ANGAJEAZĂ: - AGENT COMERCIAL (Pt. Deva și Petroșani)
- MAGAZIONER 
CONDIȚII: - PERMIS CATEGORIA B.

- EXPERIENȚĂ ÎN VÂNZĂRI. 
CV-URILE SE DEPUN LA SEDIUL SOCIETĂȚII
SAU PRIN FAX LA 235.414 (65051)

s decomandate, hol central, 2 băl, ST 100 mp, 
bloc acoperit zona Qojdu, preț 160000 ron nego
ciabil. tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
s bd. BAIcmcu, et 2, semldec., 2 băl, centrală 
termică faianță, gresie, parchet, balcon, preț 
155.000 RON. tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona Horea, et 1, dec., 2 băl, 2 
balcoane, modernizări, preț 53.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
s urgent mm Dorobanți, 2 bă, 2 balcoane, 
amenajări moderne, centrală termică st 100 mp, 
garaj, preț 58.000 RON, tel. 0740/013971. (A2) 
s semldec, parchet apometre, et. 3, zona Qojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
s dec, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat, tel. 232060,0742/290024 (A3)
• doc, st 100 mp, contorlzărl, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioara, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400. 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• bloc cărămidă zona Qojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
s pe Mul 22 Decembrie, decret 3 din 4 modi
ficat, living mare, 2 băl, 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 
băl, balcon, neamenajat preț 48000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe MIomcu, et 2, semldec, bloc de cărămidă 
contorlzărl, parchet 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. .tel. 206003,230324. (A7).

• zom L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, Inst sanitara 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)

• zom L Creangă 4 camera decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zom L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dac, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3. Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel. 231800,0740/317313. (A9)

o coat cu 440 mp teren, fn Deva, Str. Spitalului, 
nr. 19. Tel. 0254/216036, CD
o carii cu anexe șl grădină zonă centrală Deva. 
Tel. 229962. (T)
o cm* In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)
o cariiln Slmeria, 3 camere, toate utilitățile, 1100 
mp, preț 1,5 mid. lei, negociabil; fără Interme
diari. Tel. 0254/220393. (D
o Den, str, Horea, 2 camere, bale, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208 0729/018866. 
(A6)
• Den, zoM ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, Ieșire la deuă 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zom Hctraaaa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camera, hol, bale, bucătărie, garai, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• eoMfcvcțh 2001 P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă garai, teren 600 mp, preț 
105.000 curo, neg., tel. 0745/786578 (A8)

• conatrocțl* 1M0, P+E, living, bucătărie. 3 
dormitoare, terasă garai, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231.800,0740/317313. (A9)

Cumpăr casa (14)

• cu gridMi Deva sau Slmerla, plata Imediat, 
♦el, 215212. (A1'

Vând case la țarâ (17)

• casă P+l grădină Săntuhalm, nr. 44 str. 
Valea Cemil. Tel. 0745/698217,0742/904617. 
(1/31.10)

Vând garsoniere (19)

• urgent Den, zona Mărăștl, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță obiecte sanitare noi, 2 
focuri gaz, contorlzărl, mobilată fără interme
diari, preț 670 milioane lei, negociabil.. Tel. 
222313,0747/692330. (T)
• dKomandata, balcon închis, gresie+faianță 
ST 38 mp, zona Decebal, preț 770 mil. negociabil, 
tel. 0742/019418. (Al)
o decomandate, contorizări, parchet, zona 
Progresul, preț 68 000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
o Den, uHracenbat etaj Intermediar, 
contorlzărl complete, balcon, parchet, preț 
81.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
o dec, bucătărie, baie, balcon, etaj Intermediar, 
zona Dacia, preț 54000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)

• dea, bucătărie, baie, balcon, etaj 4, zona 
Dacia, preț 46.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• dea, bucătărie, baie, faianță + gresie, balcon, 
suprafață de peste 35 mp, Bd. Decebal, preț 
79.000 RON, tel. 0741/154401,227542, Seara. (A2)
• dea, neamenajată suprafață de peste 35 mp, 
zona M. Eminescu, preț 75.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• confort, dea, ocupabilă imediat, Dorobanți, 
parter, preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
o Dada, et 3,2 camere, contorizări, preț 56.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
o Qojdu, et 1,2 camere, parchet, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
o zom Politia județeană, 40 mp, izolat, 
contorizări, balcon,preț 73.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661.(A2)
e urgent cemldea, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mârăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024, (A3)
e zom Dorobanți, decomandată izolată termic 
șl fonic, parchet, gresie, faianță rigips, spoturi, 
modificată stare bună ocupabilă imediat, preț 
75000 ron negociabil, accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498 0745/302200,232808(A4)
e zom M. Viteazul, balcon închis, igienizată, 
ocupabilă Imediat, accept credit ipotecar, preț 
22000 euro negociabil, tel, 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
o m vinde garsonieră, parchet, faianță, 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progresu, stare 
foarte bună, sau la schimb cu apartament 2 
camere + diferență în zonă centrală accept 
credit Ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302200, 
232808 (A4)
e zom Decebal, decomandate, parchet, 
termopan, contorizări totale, stare bună, 
ocupabilă Imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0723/251498 232808. 
(A4)
e etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
e etaj ă dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78,000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
e dec, ntamenalată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228, (A5)
e zom M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866.(A6)
e zom Progresul, bloc cărămidă, parchet, 
vedere la stradă, contorizări, preț 68.000 RON, 
neg,, teii 235.208 0724/620358. (A6)
o zom Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zom Hotă et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358 (A6)
■ iigonă In zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zom Emlneocu, et.3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• po b-dul I. Maniu, et. 2, dec., neamenajată, 
ocupabilă imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel, 
0745/640725. (A7)
• In zom Miorița, semidec., s=30 mp, parchet, 
apometre, neamenajată liberă etaj 8, preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)

• urgent «om Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578, (A8)

• zom Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)

• zom Docta, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zom Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• doc, luprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg., tel.231.800; 0740/317314. (A9)
• doc, cameră cu parchet, contorizări integrale, 
etaj intermediar, S 43 mp, Bd.22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)

Vând terenuri (21)

• 3600 mp teren, la DN7, fs 22 m, preț 2 euro 
mp, negociabil. Tel. 0722/927900. (4/27.10)

• două terenuri extravilan de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte tn 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• teren agricol la sere Săntuhalm. Relații la tel. 
0744/124842 sau 021/3369761, după ora 16. 
(11/31.10)
• Deva, zom rezidențială, 6 parcele, 740 mp
parcela, FS 22 m, facilități 20 000 euro parcela, 
tel. 0722/564004 (Al). ^6
'• Intravilan In Șoimuș, ST 4600 mp, FS 70 marât 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (AÎT

• urgent Intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Săntandrei, Ideal 
pentru hale industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• Intravilan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent, zona Săntuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024, (A3)
• urgent grădină + construcție casă livadă, 
fântână, curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• Intravilan, st=1550 mp, fs 18 m,z facilități: 
curent, apă, gaz, zona Săntandrei, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024, (A3)
• Intravilan, «t=22 ari, fs 22 m, facilități: apă, 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel, 
232060,0742/290024. (A3)
• In D«va, zona, Eminescu, ST- 17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
investiție, construție casă acte la zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)
• Intravilan, la 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, 
0740/914688 (A5)
• Intravilan, at 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități tn zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303,0742/005228 
(A5)
• Intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități Ir 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Intravilan, D«va, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, ta 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)
• Intraritan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de
casă, certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. J 
0745/786578. (A8) ».>

• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 r\ 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210,000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan tn Deva, zona Zăvoi, S 1000 mp, FS 
18, utilități în zonă, preț neg., tel. 212.414 sau 
231.800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)

Cumpăr teren (22)

■ teren extravilan în Deva, ofer plata Imediat. 
Relații latei. 0722/792209. (7/30.10)
• 5 hectare intravilan la șosea. Deva sau împre
jurimi. Diata imediat, tel. 215212 (AH

CAR
închiriază autoturisme, 

utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 

Pref unici 
Informații 

la tel. 0722/678.722.

1 I ruining
Cvaîuare 

___________________ Aaitlenta

NU MAI DA CU ZARUL......CAUT* HAR-ULI

TEAM CONSULTING
Vâna spații comerciale (25)

ACUM • momentul pentru KVALUARIA ANUALA A PERFORMANȚE LOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI 

Piața concuranțlală sancționează lipsa parformanțall 
Noi ta ajutăm să Iți Identifici șl să Iți dezvolți CAMPiONIII

Contactează-no acum la: email: anazsokQsmert.ro, tol-tsui 02S4 230717, 
www.toamconaultlng.smart.ro" (65054)

• Deva, 32 mp, cu afacere Internet, 10 calcula
toare, 1 server, abonați, mobilier, 32000 euro 
total, tel. 215212 (Al)
• Progresul, s=38 mp, neamenajat, vânzare, 
preț 20.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)

Vă oferă cazare, masă ți 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09-30.11.2006 
inf tatei / fax. 0254/249.11 lg 

telefon. 0254/249.175 g
Alege CL pentru anunțul tău

©FiladiHta
io VîsoviideMcDonoW'j

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

euro dus 
euro dus-întors - 15 zile ~ 
euro dus-întors-90 zile &

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000 
Mobil: 0744118773
E-mail: cdinis@smart.ro

DITEL NET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor:
* rețele telefonice fixe și wireless
- centrale telefonice, telefoane și faxuri 
■ sisteme de alarmă antiefracție
- echipamente de telecomunicații
* consultanță și secretariat

(64978) 
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS2»
> TAMPUUII PVC Șl ALUMINIU FKOFILS RIHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VgimCAU ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
DEVA str Ion Cre^ng? bl 25 dp. 2

330025 - O «v a
Tel./Fax : 0254/213510 
e-mell: rtamprodcwdrHnk.ro 

79,99 RON / SET*

DOUA ștampile dintr-un FOC g
UNA PENTRU BIROIrt 
UNA PENTRU BUZUNAR !

SC GENERAL 
SERVICE GRUP 

)
cu sediul în Deva,

Str. Portului nr.2 (fosta 
incintă I.T.S.A.I.A.) 

efectuează Inspecții Tehnice 
Periodice la următoarele 

tipuri de vehicule: AUTOTU
RISME, AUTOUTILITARE, 

MICROBUZE, AUTOBUZE, 
AUTOCAMIOANE, TRAC

TOARE, REMORCI și 
SEMIREMORCI, mai pujin 

autoturisme echipate cu GPL. 
Persoană de contact: Lascuș 

Alin: 0724-819262; 
0254-206450.

(676225

S.C. ERA XXI SRL,
cu sediul în Deva, str. M.
Eminescu, nr. 48 

~ ANGAJEAZĂ

Muncitori 
necalificați pentru 

depozit Deva
Oferim:

salariu motivant
- o masă/zi gratuita 

transport gratuit 
pentru persoanele din 
alte localități.
Informații suplimentare 
la sediul unității sau la 
tel. 0254/226149.

r

anazsokQsmert.ro
http://www.toamconaultlng.smart.ro
mailto:cdinis@smart.ro
rtamprodcwdrHnk.ro


MICH PUBLICITATE /I

Hotlhssibj grecia
THESSALONIKI KATERINI LARISSA ATENA

INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84=

COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. 
DIRECȚIA REGIONALĂ OE POȘTĂ TIMIȘOARA

Organizează în dota do 15.11.2006, la ora 11,00, la sodiu din 
Timișoara, B-dul Revoluției, nr. 2, licitație deschisă cu «frigare în 
vederea vânzării mijlocului fix: „Clădire Șoimuș* Str. Certejului nr. 
309A, loc. Șoimuș, jud. Hunedoara
- Taxa do participare la licitație - 20 RON
• Garanfia de participare la licitație - 7522,613 RON
• Pro(ul do pornire al licitației - 75.226,13 RON fără TVA.
Relații suplimentare referitoare la licitație te obțin la sediul unității 
«au la telefon 0256/499416 Serviciul Administrativ.

(68443)

K

S.C. ERA XXI SRL, cu sediul In Deva, str. M. Eminescu, nr. 4* 
AMfiAHAlA

RNuncnon necainicațj peiiu u oepozn Arao
Oferim:

- cazare gratuită,

- 3 mese/zi gratuite,

- salariu motivant.

Informații suplimentare la sediul unității sau la tel. 0254/226149. (68029)

Citește!
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potri
vește!

Ocolul Silvic Valea Orăștiei 
organizează în data de 10.11.2006 licitație de masă lemnoasă fasonată, producția anului 
2006, pentru un volum total de 300 mc, din care pe specii:
1. Lemn rotund cireș pentru F.T., și C1, în volum de 50 mc:
2. Lemn rotund Gorun pentru F.T., G.Ș., CI și C2 în volum de 45 mc:
3. Lemn rotund fag pentru Cl, C2 și C3 în volum de 134 mc:
4. Lemn rotund pin pentru G.S. în volum de 5 mc:
5. Lemn foc fag în volum de 28 mc:
6. Lemn foc gorun și cireș în volum de 38 mc.
Licitația este publică, deschisă, cu preselecfie cu ofertă scrisă și va avea loc în data de 
10.11.2006, ora 10.00, la sediul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, din municipiul Orăștie, 
strada Nicolae Bălcescu, nr. 16 (în clădirea spitalului din centrul istoric, la etajul 1).
Preselecția agenților economici, va avea loc în data de 08.11.2006, între orele 9.00- 
15.00.
Solicitarea de participare la licitații, împreună cu documentația de preselecție, se vor 
depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, până cel târziu 09.11.2006, ora 
16.00, conform H.G. 85/2005.

(68536)

• urgent, spațiu de producție, Deva, s=570 mp, 
peste linii, facilități: apă, curent, gaz, preț 35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• spațiu de producție, s=170 mp, Deva, în 
centrală termică, Titu Maiorescu, independent 
de restul clădirii, curent, gaz, canalizare 
separată preț 49.000 euro, neg., sau schimb cu 
apartament 3 camere, tel. 0745/367893. (A2)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024.(A3)
• hală Industrială, st=8O0 mp, compartimentat 
în 2, apă, gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva, tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
• st=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent, In zonă bună cu acces direct, spațiu 
comercial avizat, 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari Investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Mărăstl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, oretis non euro, tel. 0745/786578. (A8)

imobile chirii (29)

• Idul pentru sediu firmă sau locuință, zona 
parc, P+l, 4 camere, living 45 mp, 2 băi, garaj 
încălzit (sau vând). Tel. 0741/253788. (T)

• Inchlriaz hală (producția, depozit), 120 
mp, apă trifazic, cantrală termică Deva, M. 
Eminescu, pretS auro+tva mp. Tel 235208, 
0722/663072.0722/2166! 9. CD

a garsonieră Deva, complet, mobilată, 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)

• spațiu comercial central, Deva, amenajat, 67 
mp, 750 euro/iună cu taxe incluse 215212. (Al)

• ap. 3 camere, mobilat, amenajat, Bd. Decebal, 
repartitoare, preț 700 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• b-dul Decebal, et. 3, 3 cameredec,, C.T., 
mobilat frumos, s=70 mp, preț 250 euro/lună șl 

garanție, tel. 0745/367893, (A2)
• b-dul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• oier pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer pontai închiriat ap. 3 camere, mobilat 
aragaz, frigider, contorizări la apă și gaz. preț

i,100 euro, zona T,. Maiorescu. M 232060. 
0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat 
aragaz, frigider, CT, renovat zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• casă Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT. grădină, st 500 mp, garaj, 
moDliată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră zona D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorooanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
o spațiu comercial, st 33 mp. zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208. 
0729/018866. (A6)
o amenajată șl mobilată integral, CT, zonă bună 
Deva. tel. 231300.0740/317.314. (A9)

Auto străine (37)

• societate comercială vinde autoutilitară 
Renault Trafic (caseta direcție defectă), af 
1988 șl auto Daewoo Damas, preț nego
ciabil, avantajos. TeL 074V133759,215560. 
(5/3&10)

Comemorări (76)

• vând Dada 1310, af 1990, stare foarte bună de 
funcționare, radiocasetofon, RAR, închidere 
centralizată preț negociabil. Tel. 0724/012735. 
CT)

Decese (75)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, în stare de funcționare, even
tual pentru dezmembrări, preț 700 ron. Tel. 
0724/316174. (T)

o vând Matlz E, af 2004, proiectoare, MP3, 
alarmă închidere, cauciucuri noi, poliță port
bagaj, bărl vopsite, albastru, preț 4700 euro, 
negociabil. Tel. 0722/534662 'T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

e vând două tractoare U 650 In stare foarte 
bună șl alte utilaje agricole, preturi toarte 
convenabile. TeL OMVtunt, 0254/246342. 
(2/31J0)

Garaje (43)

e vând garai cu teren proprietate, Deva, str. 
Lăstun (Ady Endre). Tel. 0722/331121. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând ușă stejar, deschidere pe stânga, preț
150 ron, tv color Electronica, diag. 37 cm, preț 200 
ron. Tel. 214814. (T)

îmbrăcăminte, incălțăminte 
articole sport (52)

evând avantajos cisme bărbați, din piele, 
mărimea 45 și bocanci de munte, mărimea 44. 
Tel. 211078. (T)
• vând rochH de seară modele diferite, mărimi 
40 • 44. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074. (T)

Materiale de construcții (53. >

• vând gard de beton, asigur montat și trans
port Tel. 0723/659753. (T)
• vând parcM laminat culoare fag 45 mp, preț 
18 ron mp. Tel. 0722/147015. rr)

Electrocasnice (56)

• vând mașină de cusut electrică rusească preț
180 ron. Tel. 220956. (D

Plante și animale, agroalr 
mentare (57)

• vând puiet Caras pentru populare sau 
momeală 10.000 bucăți. Tel. 0723/690946. 
(7/27.07)

Altele (61)

• cumpăr lăzi șl paiețl din plastic. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând cadă de baie acrii (nouă) cu mască 
frontală scurgere automată, baterie, preț 250 
ron, Tel. 0723/227569. (T)
• vând convactor fontă plus instalația aferentă 
Tel. 0726/184116. (T)
• vând yalo șl lacăte speciale antiefracție, 
import Germania. Tel. 0723/227569. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciocan Petru. Se declară nul. (8/1.11)
e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Furtună Haralam. Se declară nul. (2/1.11)
e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Poanta Rareș Florian. Se declară nul. (1/1.11)

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

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

organizator abonamente
pentru municipiul Hunedoara

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

Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

Cu adâncă durere în suflet familia anunță că se împlinesc 6 luni de la încetarea din viată a dragei noastre mame
CORNELIA DINIȘComemorarea va avea loc duminică 5 noiembrie, ora 12, la Biserica din Cimitirul ortodox de pe str. M. Eminescu, Deva.
Dumnezeu să o odihnească 

în pace.

(5/1.11)

Azi, 2 noiembrie 2006 se împlinesc 7 ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna o bună soție, mamă, soacră și bunică
POPA ELISABETA (BETY)Nu te vom uita niciodată.Cu durere în suflet soțul Gicu, fiii Doru și Adrian, nurorile Camelia și Domnica, nepoții Răzvan și Adriana

(3/27.10)

Un ultim omagiu din partea fiicelor, fiilor, nepoților, ginerelui, nurorilor, celei care a fost
PODARIU HORTANSATe vom păstra mereu în sufletele noastre îndurerate, înmormântarea va avea loc vineri 3 noiembrie, ora 13, la Cimitirul Bejan din Deva.

Dumnezeu să o odihnească în pace.

(3/1.11)

• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Laco losif. Se declară nulă. (7/1.11)
• pierdut poliță RCA 2006 cu nr. 3143093. Se 
declară nulă, (4/1.11)

Prestări servicii (72)

• transport mobilier, electrocasnice cu auto de 
1,2 tone și 14 mc volum; asigur montaj și 
manevrare mobilier la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

• traniport persoane Italia - Germania ■ 
Franța ■ Spania • Portugalia, la destinație; 
plecări miercuri al vineri. Relații la feL 

0745/311390,0744/546362. (7/17.10)

e traniport persoane. Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație, Tel, 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

• Fabrică de cherestea din Bârcea Mare anga
jează motostivuitorist, ifronist, fochist autorizat, 
mecanic auto și muncitori necalificați. Informații 
latei. 0254/236897. (3/26.10)
e fabrica de pâine angajează brutari, patiseri cu 
experiență, șoferi distribuție B, C, vechime 
minim 3 ani. Tel. 0741/133759,215560, (5/30.10)

Vreisă-ți
vinzimașina

• magazinul Firenze Moda angajează 
vânzătoare, salariu atractiv, limba italiană 
constituie avantaj. Tel. 0722/792209. (6/30.10)
• societate comercială angajează vânzător Fast 
Food, ospătari, menajere și ajutor bucătar. Tel. 
0723/599610. (6/27.10)
• societate comercială de distribuție angajează 
agent vânzări. Relații la tel. 0254/217031, 
0722/728437.(10/30.10).
• zidar rosar tencuitor. Deva, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, prele 9 ■ 16

• zidar rosar tencuitor, Deva, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16

• zidar rosar tencuitor, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 21.11. Tel. 213244, orele 9-16
• zidar rosar tencuitor, Orăștie, 6 posturi, data 
limită 13.11. Tel. 213244, orele 9-16

• zidar rosar tencuitor, Orăștie, 6 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 • 16

• zidar samotor, Călan, 3 posturi, data limită
31.12. Tei. 213244, orele 9 • 16

• zugrav vopsitor, Orăștie, 6 posturi, data limită
30.11. Tel, 213244, orele 9-16

• zugrav, vopsitor, Călan, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16
• zugrav, vopsitor, Deva, 4 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16

•V-

numai 3 lei, CuvântulPentru
liber te ajută să vinzi mașina ce 
nu (i se mai potrivește!
Persoană de contact Dragoș Mihai, tel. 0722/798070

Alege CL pentru anunțul tău!

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro


joi, 2 noiembrie 2006
• Au găsit gena. O echipă de cercetători elvețieni și francezi a reușit să identifice gena responsabilă de senzația de foame care apare înainte de mese, fapt care deschide un nou drum în lupta cu probleme precum obezitatea sau alcoolismul.
• Trece pe revizie. NASA a dat undă verde pentru misiunea de revizie a telescopului spațial Hubble, care ar trebui să asigure funcționarea acestuia până cel puțin în 2013.

Papa Benedict aiXVI-lea și-a dat binecu- i

Trei pui de ghepard s-au născut în urmă cu o lună la grădina zoologică din Hanovra,Germania. (Foto: epa)

vântarea la slujba celebrată în bazilica Sf. Petru de la Vatican, ieri, de Ziua Tuturor Sfinților.
(Foto: EPA)

„Complot împotriva papei"

își vinde ovulele
Londra (MF) - O femeie din Marea Britanie își vinde ovulele pe internet pentru a plăti datoriile de 15.000 de lire sterline pe care le are pe cârdul de credit, deși în această țară este ilegal ca acest lucru să fie recompensat financiar. Alexandra Saunders (26 ani) și-a postat anunțul pe un site american. Femeia are deja trei slujbe cu ajutorul cărora încearcă să-și plătească datoriile și s-a gândit că a- ceasta ar fi o metodă mai simplă de a obține bani. Saunders este coordonator software în timpul zilei și lucrează cinci nopți pe săptămână în două baruri diferite, câștigând anual 20.000 de lire sterline. în Statele Unite cuplurile care doresc copii pot plăti până la 20.000 de lire sterline pentru ovulele unei tinere femei.

Furios pe 
Vanity 
Fair
Los Angeles (MF) - 
Actonjl Brad Pitt este 
furios după ce presti
gioasa revistă Vanity 
Fair a publicat o fo
tografie dea lui în 
lenjerie intimă, în edi
ția care va apărea în 
decembrie, fără ca 
starul să-și fi dat acor
dul, informează 
purtătorul de cuvânt 
al acestuia. Fotografia, 
care îl arată pe Pitt 
îmbrăcat într-o pere
che de boxeri albi, a 
fost realizată de un 
fotograf de artă, Re 
bert Wilson. Purtătorii 
de cuvânt ai revistei 
au declarat că Wilson 
îi trimisese o scrisoare 
lui Pitt, prin intermedF 
ul impresarilor lui, 
pentru a-l informa 
despre publicarea 
acestei fotografii.

■ Așa se intitulează un 
roman scris de un autor 
turc, care provoacă neli
niște la Vatican.

Istanbul (MF) - Un roman despre asasinarea papei Benedict al XVI-lea, scris de un autor turc, provoacă neliniște la Vatican și sentimente de jenă în Turcia, la mai puțin de o lună până la vizita suveranului pontif în această țară care a semnalat deja că nu îl va primi cu căldură.în romanul lui Yiicel Kaya, „Complot împotriva papei”, șeful bisericii catolice vine la Istanbul pentru a propune celui mai înalt demnitar al lumii ortodoxe, patriarhul Con- stantinopolelui, să pună capăt secolelor de schismă și să-și unească forțele pentru a
Inundațiile fac victime in Turcia

5

Procesul, pe 4 noiembrie
Sofia (MF) - Tribunalul din Tripoli a amânat procesul celor cinci infirmiere bulgare și al unui medic palestinian până la 4 noiembrie, aprobând cererea acuzării în acest sens, pentru a pregăti răspunsul la pledoariile depuse de apărare marți, timp de peste șase ore. Avocatul libian al apărării, Osman Bizan- ti, a calificat drept false toate documentele care arată că infirmierele bulgare au infestat intenționat cu virusul HIV circa 400 de copii libieni. El a afirmat că analizele care dovedesc că sângele din cele cinci recipiente găsite în casa unuia dintre acuzați era infestat cu HIV sunt contrafăcute. în timpul pledoariei finale, avocatul a arătat că arestarea asistentelor a fost ilegală și a prezentat fotografii care demonstrează că acuzații au fost torturați.

■ Inundațiile grave din 
sud-estul Turciei au 
provocat decesul a 21 
de persoane.

Diyarbakir (MF) - Inundațiile provocate de ploile torențiale au provocat moartea a 21 de persoane în sud-estul Turciei, majoritatea fiind surprinse de apele revărsate în timp ce se aflau autovehicule, au afirmat ieri, oficiali turci.Un număr de 14 peroane au murit la Cinar, pe drumul către cel mai mare oraș din regiune, Diyarbakir, după ce microbuzul cu care se deplasau spre o nuntă în provincia Mar- din, a fost lăut de ape. Alte trei persoane au fost ucise de inundațiile care s-au produs în car-

Un horror cu leșinuri
Londra (MF) - Horror-ul „Puzzle mortal 3", lansat la sfârșitul săptămânii trecute și devenit lider de box office în America de Nord, a provocat leșinuri și crize de panică printre spectatorii din sălile de cinema din Marea Britanie. Personalul unei săli de cinema din Stevenage, Marea Britanie, a fost nevoit să cheme ambulanța de trei ori din cauza unor persoane care au leșinat în timpul horror-ului. La un alt cinematograf din Peterborough, un bărbat a leșinat „din cauza conținutului filmului”.„Dacă știi că ești slab de înger nu te duce”, a avertizat un purtător de cuvânt al East of England Ambulance Service. „Unele scene sunt oribile", a declarat un spectator. Toate incidentele au avut loc vineri, în ziua lansării filmului.

Marți, trei crime (Foto:EPA)

Revine pe scenăLondra (MF) - Cântăreața australiană Kylie Minogue se întoarce pe scenă pe 11 noiembrie, la Sydney, reluând turneul pe care a fost nevoită să-l abandoneze anul trecut după ce a fost diagnosticată cu cancer mamar. Știrea a fost dată publicității de casa de înregistrări a cântăreței. Kylie (38 ani) a anunțat în mai 2005 că are cancer și la două zile după anunț â suferit o operație la sân. Ea a anulat concertele pe care trebuia să le susțină în cadrul turneului „Showgirl”. Un purtător de cuvânt al casei de discuri EMI a declarat că turneul, rebotezat „Showgirl Homecoming Tour” o va aduce pe Minogue și în Europa, cântăreața urmând să susțină șase concerte la stadionul Wimbledon începând cu luna ianuarie.
creștina Orientul apropiat. Benedict al XVI-lea cade, totuși, victimă în Turcia unui atentat cu bombă, comis, după toate aparențele, de islamiști turci ghidați de la Teheran, dar de fapt pus la cale de organizația catolică ultraconserva- toare Opus Dei, loja masonică P2 și serviciile secrete americane. Reprezentantul Vaticanului Ia Istanbul, George Maro- vitch, i-a făcut o vizită autorului, deranja de subtitlul romanului ,®®e îl va ucide pe papă la Istanbul?” asociat cu imaginea unui asasin bărbos care îl țintește pe acesta pe fondul unei cruci în flăcări. „Am făcut multă muncă de cercetare. Dacă puneți cap la cap toate piesele acestui puzzle, veți vedea că există toate condițiile pentru o eventuală tentativă de asasinat”, a motivat autorul.

Inundații în cartierul Bismil din Diyarbakir (Foto: epa)fierul Bismil din Diyarbakir, după mai multe ore de ploi torențiale. Șase persoane sunt date dispărute. Circa 300 de persoane care rămăseseră izo
Ordine cu armata, la Napoli

Roma (MF) - Premierul italian, Romano Prodi, nu a exclus posibilitatea trimiterii armatei la Napoli, pentru a pune capăt valului de criminalitate care a cuprins în ultimele zile acest oraș. Numărul de persoane ucise în oraș, aparent ca urmare a unor atacuri ale mafiei locale, Camorra, a crescut foarte mult în ultimele zile. „O analiză este în curs”, pentru a examina „avantajele pe

Ioana Ciurdea este născută în zodia Balanță, îi plac muzica, literatura clasică și baschetul.
(Foto. T.Manu)Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro

late în casele lor au fost salvate în urma unor operațiuni desfășurate la Cinar și Bismil, cu ajutorul elicopterelor și bărcilor. în provincia Sirnak, afla
termen lung” ale trimiterii armatei la Napoli, a declarat Romano Prodi. Ministerul de Interne a confirmat trimiterea în regiune, începând cu 9 noiembrie, a unor efective suplimentare formate din 1.000 de agenți de poliție.Trei noi crime au fost comise marți, după ce patru omoruri violente fuseseră înregistrate începând de vineri seară. 

tă în sud-estul țării, la granița cu Irakul, au murit patru persoane, inclusiv doi copii.
Alertă și în GermaniaServiciile meteorologice din Germania au lansat, ieri, o alertă avertizând asupra riscurilor de producere a unor inundații în nordul țării. La Hamburg, Elba urma să crească simțitor, fiind preconizate inundații în mai multe cartiere și în piața de pește. Cea mai mare creștere a nivelului Elbei la Hamburg datează din 3 ianuarie 1976 când fluviul a atins 6,45 de metri adâncime.Autoritățile locale au închis parțial, ieri dimineață, circulația în port, fără a exclude sporirea restricțiilor.

Mozaic O fetiță în-• cearcă să intre în Cartea Recordurilor realizând 1 un mozaic din 60.828 de i fotografii, formând cu ele i imaginea celebrei statui I spaniole, „Lady of I Elche”. (Foto: EPA)

http://www.huon.ro

