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• Protest. Cetățenii cartierului Dacia au împiedicat ieri angajații firmei Alfa Impex să înceapă construcția unei stații de monitorizare a aerului în cartier pentru că în acest fel se vor pierde trei locuri de parcare. Lucrarea are aviz de construcție din partea CL Deva încă din luna aprilie, /p.6

■ Cataloagele on-line 
sunt în primul rând o 
problemă pentru tinerii 
chiulangii.

Deva (C.B.) - Noua modă a postării cataloagelor pe Internet este adoptată tot mai mult de diriginții și directorii uni-

tăților școlare. Părinții ocupați care nu mai pot ajunge la școală pot afla notele și absențele copiilor cu un simplu click. Cataloagele on-line pot fi folositoare pentru acei părinți ai căror copii sunt înscriși la unitățile școlare din alte localități. Dacă aceste cataloage vor deveni obișnuință,

puse pe Netdepinde de disponibilitatea fiecărei unități școlare. Publicarea catalogului pe Internet ar putea aduce două aspecte pozitive: elevii vor adopta o atitudine morală și responsabilă știind că îi urmărește cineva, iar părinții vor învăța să utilizeze computerul și Internetul. Dar această situ

ație nu este văzută cu ochi buni de toți directorii de școli din județ deoarece catalogul virtual încalcă intimitatea personală a elevului și ar putea deveni ținta „hacker”-ilor. /p.3

Spune-ti părerea la forum!

Un autocamion a fost cuprins de flăcări 
ieri dimineață, pe DN7, intre Simeria și Sântantîrei, iar traficul rutier a fost blocat aproximativ două ore, în acea zonă, /p.6(Foto: CL)
la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pen- . tru a fi rezolvate cât mai re-
cuva®. pede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 și 11.00 la 211275, scrie-ne pe adresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa adrian.salagean@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

Foști salariați ai Rempes SA Deva au intrat ieri în greva foamei cerând plata salariilor compensatorii. Ei continuă protestul până la soluționarea problemei, /p.3 (Foto: Traian Mânu)
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Au protestat cu banderole
■ Funcționarii publici 
au protestat ieri timp 
de două ore cu ban
derolă pe braț.

CUVÂNTUL LIBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
.0 (0254) 211275 
j^g0801 03 03 03

Deva (I.J.) - Un salariu mediu net de 1.250 lei și promovarea unor măsuri legislative în domeniu ap fost motivele principale pentru care funcționarii publici din județul Hunedoara au protestat

ieri în stil japonez timp de două ore. „Acțiunile sindicale au avut loc la București și vor continua, în 13 noiembrie, cu o grevă de avertisment de două ore la începutul programului, timp în care va fi oprit lucrul. Dacă nici așa nu vom găsi înțelegere la Guvern, acțiunile de protest vor lua amploare la 20 noiembrie când vom întrerupe lucrul în toate instituțiile și autoritățile stat

ului. Ieri, protestul nostru a durat doar două ore, cu banderole pe brațe”, declară Aurel Armioni, liderul sindicatului funcționarilor publici din județ. Din sindicatul funcționarilor publici SED LEX fac parte Inspecția Muncii, Garda de Mediu, Protecția Consumatorului, Garda Financiară, Finanțele, Administrația Locală, Muncă și Protecție Socială.

Vin scumpirile!
Deva (T.S.) - Luna decembrie se anunță a fi una a... scumpirilor. Creșterea prețului la gaze naturale și utilități va genera majorări de prețuri la majoritatea produselor alimentare de bază. Se vor scumpi pâinea, carnea, preparatele din carne uleiul și zahărul, /p.5

Bariera „Drumului Băsescu se ridică
Exportul în perioada 01.01 -30.09 2006
Valoarea bunurilor exportate a fost de 19.095,9 milioane 

euro, cu 16% mai mare față de 01.01-30.09.2005.

Grafica Cuvântul sifm: Institutul Național de Statistică

■ Fără să existe încă 
toate avizele de mediu, 
drumul Câmpu lui Neag- 
Herculane se face!

Deva (I.J.) - Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara nu va împiedica construirea drumului Câmpu lui Neag - Herculane dacă reprezentanții Parcului Național Retezat vor da acordul de mediu. „Există în acest sens încă o hotărâre neclară a Consiliului Consultativ din partea Parcului Retezat. Dacă

acesta se va obține, urmează efectuarea unui studiu de impact. Cert este că Cristian Vladu, prefectul județului, a subliniat faptul că drumul trebuie să se facă. Probabil că o supervizare de „sus” va determina ca toate construcțiile care se vor realiza acolo șă fie făcute cu grijă și cu respectarea condițiilor de mediu. Nu vrem ca în viitor copiii noștri să nu mai știe ce înseamnă o specie protejată decât din fotografii”, declară Elena Bădescu, director APM Hunedoara.
Concertul celor de la „Holograf”, ce a avut loc aseară la Deva, a fost urmărit de sute de deveni, fani și prieteni ai rockului. Sala Casei de Cultură a fost neîncăpătoare, biletele fiind vândute toate cu câteva zile înaintea concertului, /p.6 www.Huon.ro (Foto: gl)
________________ _________ „_______________J
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PE SCURT• Tiruri. Artileria israeliană a atacat ieri mai multe case din nordul Fâșiei Gaza, provocând moartea a 18 palestinieni, Atacul este unul dintre cele mai sângeroase în teritoriu, din ultimele luni. Armata israeliană a precizat că a desfășurat acest atac, în replică la o rachetă lansată de militanți.
Extinderea UE, suspendată

învingător în 
Nicaragua

Managua (MF) - Daniel Ortega a fost ales președinte al statului Nicaragua din primul tur al alegerilor prezidențiale desfășurat duminică. Ortega, a cărui victorie a fost recunoscută de către contracandidatul său de dreapta, Eduardo Monteale- gre, a obținut 38,07 la sută din voturi, față de 29 de procente cât a înregistrat rivalul său. Liderul sandinist, „oaia neagră” a Statelor Unite și aliat al Venezuelei, va reocupa în câteva săptămâni fotoliul prezidențial pe care l-a deținut timp de 11 ani, până în 1990.

Daniel Ortega (Foto: epa)

Mirek Topolanek
(Foto: EPÂ)

Desemnat | 
a doua 
oara
Praga (MF) - Preșe
dintele ceh Vaclav 
Klaus l-a numit ofi
cial, ieri, pe Mirek 
Topolanek în funcția 
de premier pentru a 
doua oară, după ce j
Guvernul format de i
el a pierdut votul de j
încredere în Paria- ;
ment, relatează Reu
ters. Mirek Topola
nek are o misiune i 
dificilă, aceea de a 
forma un Guvern ca
pabil să câștige votul j
de încredere al Paria- j
mentului, în condiții- i
le în care cele două j
tabere politice din
Cehia dispun fiecare j
de câte 100 de locuri 
în Camera Deputaților, i

■ UE anunță că va sus
penda procesul de extin
dere pană la reformarea 
instituțiilor.Bruxelles (MF) - UE nu trebuie să mai accepte noi membri înainte de a găsi o soluție la criza instituțională, provocată de impasul în care se a- flă Constituția europeană, a a- nunțat ieri Comisia Europeană.„O soluție instituțională va trebui să existe deja în momentul în care următorul stat membru va fi pregătit să adere la UE”, a apreciat Comisia, într-un raport referitor la strategia de extindere a Uniunii, publicat ieri.Această recomandare nu se referă la Bulgaria și România, care vor adera la UE la 1 ianuarie 2007.

Steagurile Turdei $1 Uniunii Europene flutură la Istanbul (Foto: epa)Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso s-a pronunțat, deja, în â- cest sens în ultimele luni, asemenea altor lideri europeni.Dintre toate țările care doresc să adere la UE, Croația pare a avea cele mai multe

șanse de a se integra prima.
5 săptămâni TurcieiZagrebul dorește să adere la UE înainte de alegerile europene programate să se desfășoare în 2009, dată până la care liderii europeni speră să

găsească o soluție pentru proiectul constituțional.Comisia Europeană a confirmat că va formula până la jumătatea lunii decembrie recomandările necesare în cazul în care Turcia nu își va înde plini obligațiile față de Re&> blica Cipru, partea greacă a insulei.CE a decis să nu recomande suspendarea negocierilor de aderare a Turciei la UE, dar va continua să monitorizeze respectarea angajamentelor Ankarei în privința Ciprului.La finalul unei reuniuni menite să analizeze progresele Turciei în cadrul procesului de aderare, CE a decis să evite în acest stadiu un conflict diplomatic cu Ankara, luând decizia de a nu recomanda suspendarea negocierilor cu Turcia, demarate în octombrie 2005.
Democrații au câștigat alegerile

Atentat O mașină-capcană a explodat ieri ' 
în nordul Bagdadului. deflagrația ucigând un irakian și răaW alți șase. (Foto: epa)

■ Opoziția democrată a 
obținut majoritatea în 
Camera Reprezentanților 
din Statele Unite.

Washington (MF) - Opoziția democrată a obținut majoritatea în Camera Reprezentanților, obligându-1 pe președintele Bush la o coabitare dificilă, datorată nepopularității personale a președintelui, celei a războiului din Irak și diverselor scandaluri.
Au deja 11 mandateDemocrații au obținut deja 11 mandate de congresmeni, dintre care trei în statul Indiana, considerat posibilul semn care anunță un val de

rezultate asemănătoare la nivel național, două în Pennsylvania și altele în Kentucky, Connecticut, Ohio, New Hampshire, Florida și Carolina de Nord. Aceasta ar fi pentru prima oară din 1994 când democrații devin majoritari în Camera Reprezentanților.
Patru din șaseDemocrații sunt foarte aproape de a prelua controlul Senatului. Ei au câștigat deja patru dintre cele șase mandate de care aveau nevoie pentru a obține majoritatea în Senat (în statele Ohio, Pennsylvania, Rhode Island și Missouri), fără a pierde nici un loc.în Virginia, candidatul de

mocrat Jim Webb are un a- vans de aproximativ 12.000 de voturi în fața republicanului în exercițiu, George Allen, dar acesta din urmă cere re- numărarea voturilor.în Montana, democratul Jon Tester are și el un avans în fața republicanului Conrad Burns, după numărarea a 65 la sută din voturi.Circa 200 de alegători americani au fost chemați, marți, la urne, să aleagă sau să realeagă 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și 22 dintre cei o sută de senatori.Cele două tabere au luptat împotriva absenteismului ca-' re depășește, în mod tradițional, procentul de 50 la sută, în alegerile legislative.
Panama în Consiliul de Securitate

New York (MF) - Statul Panama a obținut un loc nepermanent în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, la capătul unei dispute între Guatemala, susținută de Statele Unite, și Venezuela.
în cursul celui de-al 48-lea vot în Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Panama - care vițieri a obținut susținerea Grupului America Latină/Caraibe - a primit 164 de voturi favorabile,

spre deosebire de 11 acordate Venezuelei, 4 Guatemalei și unul Insulelor Barbados.Panama va deține un loc în Consiliul de Securitate în perioada 2007 - 2008, succedând astfel Argentina.

Zeci de morți 
în atentat

Islamabad (MF) - Un atentat sinucigaș comis ieri, asupra unei baze de antrenament a armatei pakistaneze, într-o zonă considerată a fi bastionul unei grupări isla- miste, a provocat moartea a 42 de militari.Explozia, cel mai grav atac militant asupra militarilor pakistanezi, a a- vut loc în orașul Dargai, în provincia aflată în a- propiere de frontiera nord-vestică.Atacul nu a fost deo- ■ camdată revendicat. S7Dargai, localitate situată la 130 de kilometri nord-vest de capitala Islamabad, este sediul grupării militante Teh- r ik-e-N ifaz-e-Shariat-e- Mohammadi (Mișcarea pentru Implementarea Legii lui Mohammad Sharia).Activitatea grupului, care susține talibanii din Afganistan, a fost interzisă de Guvern în 2002.

Mariaj politic 
sub acoperire 
Miron Beteg______________________
mironbeteg@yahoo.com

„Pentru noi, Liviu Turcu este 

un trădător. Adică un om care a 
servit regimul comunist, iar a- 
cum vine să ne învețe cum să 
trăim". Afirmațiile acestea sunt 
surprinzătoare. Sunt surprinză
toare pentru că vin de la preșe
dintele PC, Dan Voiculescu, și 
au fost rostite într-o conferință 
de presă a doua zi după ce Jur
nalul Național și Antena 1 aprin
seseră fitilul „bombei Turcu".

Aruncându-și învinuirile fără 
să aducă nici cea mai mică pro
bă, în afara „credibilității" postu
lui pe care l-a ocupat, Liviu Tur
cu părea - și pare - imperturba
bil. Chiar și atunci când rostește 
monstruozități de genul „Partidul 
meu e România". El e împietrit, 
în schimb de intrat într-un tre
molo aproape psihopat au intrat 

presa și o bună parte a clasei 
politice. S-au rostit fraze grave 
împotriva securistului nimerit 
brusc în solda iubirii de țară. A 
fost făcut bolnav psihic, unealtă 
de partid și de stat, reprezentant 
al unor agenturi străine. Pe de 
altă parte, la intrarea în sediul 
CNSAS Mircea Dinescu l-a în
tâmpinat cu un zâmbet mai larg 
decât borurile pălăriei pe care o 
purta. Alți membri ai Consiliului 
au găsit în detaliile tehnice oferi
te de Turcu explicațiile pentru 
lipsa unor părți importante din 
arhive, în timp ce ziariștii scriu 
despre el ca și cum ar paria la o 
cursă de cai.

Nu mă interesează nici Tur

cu, nici lista lui. N-ai cum să nu 
observi că așa cum DNA nu 

prea se ocupă de pediști, nici 
Turcu nu pomenește măcar un 
nume din partidul condus încă, 
nici măcar din umbră, de Băses- 
cu. Cu niște arhive8 deratizate din 
timp, Băsescu a găsit cel mai 
bun mod de a-și pune la punct 
inamicii politici. Actualul preșe
dinte e un Gepetto iscusit, iar 
Turcu, în mâna lui, o bucată de 
lemn care se lasă perfect prelu
crată. Un Pinocchio sperietoare 
într-un spectacol de marionete 
securiste regizat la Cotroceni. 
Straniu e însă alt lucru. în ultima 
vreme, Traian Băsescu folosește 
din greu toate instrumentele ga
zetărești de care dispune preșe
dintele PC, Dan Voiculescu. 
Acordă interviuri kilometrice Jur
nalului Național, dă interviuri 
doar la Antena 3, iar scandalul 
Turcu a izbucnit tot în ograda de 
pixuri a lui Voiculescu. Tucă pa
re, mai nou - pe banii aceluiași 
mogul de presă - un soi de con
silier de imagine al locatarului 
de la Cotroceni. Toate reglările 
de conturi se fac în același ziar 
și la aceleași televiziuni. Și asta, 

în timp ce Dan Voiculescu îl 
atacă, de câte ori are ocazia, pe 
președinte. Nu la baionetă, ci cu 
narponul. Securist, iresponsabil, 
alcoolic, mahalagiu, dictatorial: 
dacă ai aduna toate caracteriză
rile cu care l-a blagoslovit în 
timp „Felix" și le-ai trimite la 
Bruxelles, Traian Băsescu nu ar 
putea ocupa nu un post de 
comisar european, ci unul de 
culegător de frunze pe banii UE.

In atari condiții, ar fi o ches

tiune de minimă igienă națională 
ca mesajele lui Traian Băsescu 
să fie dacă nu izolate, măcar dis
tilate înainte de a fi transmise 
către populație. Un glumeț ar 
putea susține că la mijloc e in
dependența presei. Că Voicules
cu nu se amestecă defel în poli
tica editorială a organelor gaze
tărești pe care le patronează. 
După scrisoarea deschisă și ofus
cată în care una dintre fiicele 
acestuia îl trăgea de urechi pe 
Marius Tucă pentru că a dat dru
mul unui text nu tocmai amabil 
la adresa președintelui PC, și 

după afirmația lui Voiculescu 
însuși că „independența presei e 
o iluzie", până și glumeților le 
îngheață zâmbetul pe buze. Și 
atunci, de unde acest joc dublu? 
Pentru că e clar că între 
Voiculescu și președintele 
României există un mariaj (de 
interese) sub... acoperire, ca să 
folosesc un limbaj pe care riscă 
să-I învețe și copiii de grădiniță. 
Voiculescu se joacă din greu de- 
a independența (cum se joacă și 
Jurnalul Național, și Antenele), 
punând însă umărul la întărirea 
puterii prezidențiale. Ar fi o sin
gură explicație: aflat la 1 la sută 
în opțiunile electoratului, PC 
visează noaptea o alianță ori o 
fuziune cu PD. Doar așa cei 
câțiva membri mai acătării ar 
mai ajunge, la viitoarele alege?' 
în Parlament. Prețul nici nu eț 
până la capăt, foarte mare.

** *

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• Subvenții. Fermierii care achiziționează bovine, ovine și caprine de rasă vor beneficia de o subvenție din partea statului cuprinsă între 25-50% din prețul de achiziție, în funcție de numărul exemplarelor cumpărate. (C.P.)
Greva foamei pentru bani

• Proteste surpriză. Sindicaliștii din^ educație amenință cu proteste surpriză, care.[y<nu vor însemna neapărat ieșiri în stradă, nemulțumiți de faptul că ministrul Educației nu a susținut un amendament legislativ care viza suplimentarea cheltuielilor pentru personal, deși se angajase să facă acest lucru. (V.N.)
NEk. CLAUDIA £ DE MARCO

al bobocilor plin de antren. Sala Sporturilor din Deva va găzdui, începând cu ora 18:00. Balul Bobocilor Liceului Sportiv din Deva. Invitați speciali: Nek, Claudia

■ Trei foști salariați 
Rempes fac greva foa
mei pentru salarii 
compensatorii.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmeta.roDeva - Trei dintre foștii angajați Rempes, concediați în urmă cu trei ani, au decis să facă greva foamei în fața Prefecturii Hunedoara. Măsura radicală pe care cei trei au decis-o vine ca urmare a faptului că lichidatorul „Quantum Lichidări” nu le acordă salariile compensatorii stipulate să se acorde în cazul concedierilor colective în contractul colectiv de

Elena Căenanț spune că nu cedeazămuncă. „N-am găsit înțelegere la nimeni. Atunci am declanșat mai multe procese. Cu legea în mână nu putem să ne vedem banii, iar decizia judecătorească ne-a plasat pe locul 38 pe o listă de așteptare. în situație suntem 140 de persoane, fiecare din

tre noi are de primit 84 de milioane de lei vechi. Și judecătorii s-au săturat de noi și nu ne mai ajută. Vom face greva foamei pentru banii noștri. Nu plecăm de aici și dacă ar fi să mor”, declară Elena Căenanț, reprezentanta celor 140 de foști salariați.

Lucrări agricole
Deva (C.P.) - O suprafață de 50 de hectare de teren a fost redată, ieri, circuitului agricol în comuna Rapolt, în urma lucrărilor de ameliorare a perimetrelor degradate efectuate de către specialiștii DADR Hunedoara. Lucrări asemănătoare se efectuează în localitățile Densuș și Băița. Valoarea lucrărilor este de 17 miliarde de lei vechi. Alte 40 de miliarde de lei urmează a fi cheltuite anul viitor în același scop în șapte comune hunedorene, a declarat Ion Simion, directorul instituției.

și De Marco. Wow! (Foto: CI.)

Erata
Deva (S.B.) - Redacția publicației noastre își cere scuze pentru eroarea strecurată în programul de week-end care a apărut sâmbătă, 4 noiembrie, cu privire la data spectacolului de teatru pe care Teatrul de Artă Dramatică Deva l-a susținut în cadrul programului „Noapte albă”. Greșeala constă în înlocuirea cuvântului „astăzi” cu „mâine”.

I Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție
Cuvântul Liber, zilnic. 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 Hune

doara
i - Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
l - Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune- 
. doara

- S.C. Star Ice S.R.L, din 0eva
| - Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva
i - 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.

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

CUVW Vo‘P™
întrebarea săptămânii: Este corect 

fim amendați dacă nu facem 
analizele medicale obligatorii?

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.
Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 10 noiem
brie, ora 24.

Elevi urmărițiA prin Internet
■ Elevii cu note slabe 
au motive să se teamă 
dacă situația lor va fi 
publicată pe Internet.
CĂLIN BlCĂZAN

Deva - Postarea calificativelor școlare pe Internet naște reacții diferite printre elevii din Deva. Dacă unii dintre ei nu au nimic împotriva acestui fapt, alții se tem că părinții ar putea afla prea ușor situația lor școlară pe care o ascund cu atâta grijă., „Nu sunt de acord cu publicarea catalogului pe internet. Nu trebuie să știe toată lumea situația mea școlară”, afirmă Alexandra Mihuț, elevă a Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi”. Diana Merk, elevă la același liceu, este de părere ca „notele mici nu ar

Alexandra Mihuțtrebui ascunse părinților pentru că ei trebuie să știe totul despre copiii lor. Internetul e o soluție bună pentru părinții care au copii înscriși la școli din alte orașe, mai ales dacă nu au timp să vină la școală”.
Nu pentru toată lumeaSoluția Internetului nu este acceptată de toată lumea din

Diana Merkmotive legate de siguranță și intimitate. „Un catalog virtual la care se permite accesul oricui nu e un lucru benefic. Există posibilitatea ca persoane neautorizate să spargă codurile și să modifice notele sau absențele. Peste tot în țările civilizate există cataloage on-line, dar nu sunt pentru publicul larg. Elevul are o intimitate personală.

Prof. Liviu PopescuCatalogul virtual ar trebui să rămână la nivelul fiecărei unități școlare și nu publicat pe Internet. Părinții care nu pot ajunge la școală pot trimite o scrisoare sau pot da un telefon, iar noi le trimitem prin poștă situația școlară a elevului respectiv”, afirmă Liviu Popescu, directorul Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi”.
Control la... 
miere!

Deva (T.S.) - Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului Hunedoara a desfășurat în perioada 16 - 27.10.2006 o acțiune de control la nivel național vizând verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea și etichetarea mierii. Au fost controlați un număr de 12 agenți economici, fiind verificate 614,2 kg produse în valoare de 7554,66 lei. Dintre acestea au fost oprite temporar de la comercializare 151,6 kg produse în valoare totală de 1865,55 lei. Pentru abaterile de la legislația în vigoare din domeniul protecției consumatorilor au fost aplicate 4 a- menzi contravenționale în valoare totală de 900 lei. Principalele abateri constatate au fost marcarea incorectă a cantității nete, exprimarea incorectă a datei durabilității minimale sau lipsa etichetelor.
Teatru pentru 
mici și mari

Deva (S.B.) - Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu” din Petroșani aduce la Deva, pentru data de 15 noiembrie, două reprezentații. Pentru publicul de vârstă preșcolară și școlară, colectivul teatrului din Vale va prezenta spectacolul cu piesa „Muck cel Mic”, o adaptare după binecunoscuta și îndrăgita poveste pentru cei mici. Cele două reprezentații se vor derula la Casa de Cultură „Drăgan Muntean”, de la orele 10.00 și 12.00.

timp de 1 an, cu Orange PrePay ai:

credit cadou să vorbești 
Ia fiecare 20 de minute c

10 minute națională), 
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share
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1330 - A avut loc lupta de la Posada, care a consemnat 
independența Țării Românești. 

în 1969 (n. 1890).__________________________________________

1989 - „Căderea zidului Berlinului" - deschiderea fron 
tierei dintre cele două state germane.

1818- S-a născut Ivan Turqheniev, scriitor rus (m. 1883).
1918 - A încetat din viață poetul, 
prozatorul și dramaturgul Guillaume 
Apollinaire. Reprezentant al curentului 
cubist șl cel care a avansat în literatură 
noțiunea de suprarealism (n. 1880).
1970 - A murit generalul Charles de 
Gaulle (foto), președinte al Franței până

Prognoza pentru astăziCer senin. Maxima va fi de 13°C, iar minima de 6°C.
Prognoza pentru două zileVineri. Cer partial noros. Maxima va fi de 7°C, iar minima de 1°C.
Sâmbătă. Cer mai mult senin. Temperatura maximă va fi de 7°C. Minima va fi de circa 0°C.

Calendar Creștin-Ortodox________________________________
Sf. Mc. Claudiu, Castor, Semproniu și Nicostrat; Sf. Mc. 
Onisifor și Porfirie; Cuv. Simeon Metafrast; Sf. Ier. Nec- 

tarie din Eghina.

Calendar Romano-Catolic________________________________
Sfințirea Bazilicii din Lateran; Sf. Teodor, soldat, m.

Calendar Greco-Catolic _______________________
Ss. Onisifor și Porfiriu; S. Matrona, c.

Pe capul 
femeii

Creml 
expirau

Infimi

1 Pasăre

Pârlit

F mari-'

narilor

f si*m
Arma eu 

sâBMH
! ! ! T

In orașl ► Moscovit
Lucrător 

m mtPe capul 
femeii

Au Bort 
pa Pl*P’

W---------- t
Pa capul ►

!

Florar

Priponeș
te calul

Pe capul 
femeii

I T
Pa capul

rWeTIWll

înzestrat

Prezentat 
la caM

► ! !

Cu greu ► T îngropi ►
Pe capul 

femeii
Calde 

colo

T Vas

Pălesc 
via

! Cântec 
do 

leagăn

Tub goli f Atacă 
In haltă t

Șir Sakit 
scurt

Afect 
.BSfc

T

Alean 

Pe capul 
femeii

t
Schimbat 
noaptea

Absolut 
nimic

<6 -t
Pe capul 

femeii
in tocul 
acesta

1 V . " ‘a 1W X ■ 1 i I

♦

Miez da 
croml ►

•f nB

\ 1

Stropit 

Aproape 
nouă

Soluția Integramel din numărul precedent: A - PUI - S - UȘOR - MEAT - CIUPERCA 

-NU - NAN - Rl - LAC - SLIN - ATU - GEO - A - AZUR - B0 - ST - TOT - TA - 

OM - FACIL - ORAC - BETE - A - IEPURAȘ - CC - RL - IACA - SUNET - LILA

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!

V*

I

Berbec

Faceți impresie cu seriozitatea de care dați dovadă și sunteți 
căutat pentru sfaturi. Puteți să vă faceți planuri pe termen 
lung și sâ vă gândți la Investiții. ,

Taur _

Astăzi sunt favorizate planurile de viitor șl Investițiile finan
ciare. Este posibil să încasați banii pentru o lucrare încheiată 
recent.

Gemeni

VI se împliește dorința de a schimba ceva în relațiile partene- 
riale. Aveți încredere în forțele proprii si voința de a acționa. 
După-amiază vă simțiți toarte bine ia o întâlnire cu prietenii.

Rac
Aveți un succes deosebit în afaceri. Puteți să încheiațl con
tracte și sâ semnați documente oficiale. Relațiile (■ cola
boratorii sunt foarte bunE

&

&

Leu

Aveți un program foarte încărcat. Ba servieta, posibil 
să preluați o parte din sarcinile unul coleg, Nu este cazul 
să vă faceți griji.

Fecioară .. ;_ ț_. _ ______
Sunteți notărât să puneți capăt unei situații neplWta M 
la serviciu, care durează de câteva zile. Fiți; Seri» cum vor- 
biți, pentru că sunteți nervos șl riscați să fiți înțeles greșit.

Balanță . . ........ ___ .....

Sunteți foarte încrezător în forțele proprii și puteți avea 
succes în afaceri. Sunt favorizate întâlnirile cu prietenii și 
călătoriile în interes personal.

Scorpion
Aveți succes în activitățile intelectuale șl reușl|i să depășiți 
toate dificultățile. Este o zi bună pentru examene. ie plan 
sentimental, totul este în ordine.

Săgetător

S-ar putea să vă confruntați cu probleme finandane. Oiiar 
dacă, în rest, simțiți că vă merge excelent, vă sfătuim sâ F 
vă gândiți bine înainte de a trece la acțiune.

Capricorn _____________

Aveți ocazia să obțineți câștiguri nesperate. Sânt fHHK&Mt 
și călătoriile în interes personal. Aveți tendința să vă asumați 
prea multe riscuri. Vă recomandăm să fiți mai pm&etâ.

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT
Energie electrică________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în ve
derea executării de lucrări programate, între orele: 
8.00-14.00 în localitățile Goleș, Mladin, Dăbâca, Hășdău, 

Vălari;
8.00 16.00 în Luncoiu de Jos (spre Stejărel), luncșoara; 
9.00-17.00 în localitățile Lăpugiu de Sus, Făgețel, Roșcani, 
Mihăilești, Pane, Dobra;
9 00-18.00- Plop, Dealul Plopului.

Gaz ; - ___________ Ț____________ ’________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 16.00 pe str. Al. Streiului, bl. 65, sc.l și pe B-dul 

Decebal, bl.D, sc.B.

Apă________________________________ ___________________ _____
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 - 15.00 pe străzile M. Viteazul, I.L. Caragiale, Al. 
Pescarilor. Al. Independenței, Al. Muncii.

în perioada 4 noiembrie -1 decembrie, Cuvântul Liber 
vrea sâ continui să-i demonstrezi cât de ușor te poți 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Integramele 
apărute în această perioadă, realizează o colecție și 
trimite-o alătur1 de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, 
CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale Cuvân
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc în 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, în 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Iți DĂM CHIAR BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele i și II.

f"""—"J! Nume..........................................................! Prenume.......................................  1J Adresa..................................................... ;1 .................................Tel............................... Ij Localitatea............................................ [1 Sunteți abonat la Cuvântul liber? IDA □ NU □

RETETA ZILEI
» , LvJ _ - - t . „VV - - w ------ - - ww'w

Clătite la cuptor
Ingrediente: 2 clătite fără zahăr, spaghete fierte, 2 ouă, 100 ml lapte, 100 g brânză rasă (sau cașcaval), feliuțe de bacon, un praf de sare, 1 roșie.
Mod de preparare: Clătitele se pun într-o tavă un pic unsă, peste care se pun spaghetele, apoi se adaugă ouăle bătute cu praful de sare, laptele și amestecate cu brânză rasă. Totul se acoperă cu un strat subfire (sau cu cât vrea fiecare) de bacon și roșiile feliate fin. Se dă la cuptor 10-15 minute până se rumenește.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).
O Cu: David James Elliott

9:00 Reflector (r)
9:30 Desene animate: 

Sabrina
10:25 TVR 50. Izolați în 

România
10:35 Un european ca mine 

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

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

S(ep. 72, comedie, SUA, 
2003). Cu: Ben Savage 

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul 1VR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Povești întunecate 
17:50 De la alb-negnr...

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

Meteo

Vărsător

O persoană mai în vârstă vă propune o colabomi» 0e țp 
urma căreia puteți câștiga foarte bine. Dacă vi se c^erâ 
ocazia să plecați într-o călătorie, nu ezitați.

Pești

Sunteți nevoit sâ vă ocupați de probleme financiare mai 
vechi. Dacă vi se propune o colaborare, vă Recomandăm 
să nu refuzați. Vă poate schimba viața.

20:15 Telecinemateca: 
Bronco Billy (comedie 
romantică/aventuri, 
SUA, 1980). Cu: Clint 
Eastwood, Sondra 
Locke, Geoffrey Lewis. 
R.: Clint Eastwood

22:20 Hollywood star. Nico
las Cage (doc., Cana
da, 2003)

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23:05 Prim plan
23:45 Top Super Hit Maga

zin muzical. Transmisi
une directă

1:10 Focuri (dramă, Franța, 
î- li 1987). Cu: Angela

Molina, Catherine Rou- 
vel, Valentina Vargas. 
R.: Alfredo Arias

2:45 Ochiul magic (r) 
3:35 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
4:35 Hollywood star. Nico

las Cage (doc., Cana
da, 2003) (r)

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

9:10 Omul care aduce 

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

100 Om sărac, om bogat 
(s, r) 

11:15 Renegatul (s, r) 
12:15 Familia Bundy (s) 
13:00 Știrile ProTv.

Te uiți și câștigi 
14:00 La Bloc (r) 
14:45 Campionii - magazin

Champions League 
(reluare) 

15:15 ProMotor (r) 

160 Tânăr și neliniștit (s).
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
Te uiți și câștigi 
17:45 Om sărac, om bogat

(s)
Te uiți și câștigi 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Viteză de declanșare
Q (acțiune, Canada, 

2000). Cu: Steve Bor
den, Gary Chalk, R.: 
Mark Sobel 

22:15 la Bloc (s) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 CSI: Miami (s). Cu:

0David Caruso, Emily 
Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazil, 
Danny Cannon,

0:45 Familia Bundy (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r)
1:15 Știrile ProTv 
2:15 CSI: Miami (r) 
3:15 Viteză de declanșare
Sffilm, r)

5:00 Apropo Tv (r) 
6:00 Stilul Oana Cuzino (r)

i

r
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7:00 Rebelde (r) 8:00 Suflete 
rănite (r) 9XX) 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) 
16:30 Poveștiri adevărate 
17:30 De 3x femeie 18:30

6:00 în gura presei cu 

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (rj 

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

Bna Korikova, Petr 
Krasilov, 

1200 Vn/ere (s)
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Divine (comedie muzi- 

Hcală, Franța, 1975). 
Cu: Danielle Darrieux, 
Jean Le Poulain, Mar
tine Couture, Richard 
Fontana. R.: 
Dominique Delouche 

1600 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

0 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă

1900 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Ziua judecății
■ (divertisment) 

2230 Fast Food
0(film serial comedie. 

România, 2006). 
Cu: Alina Crișan, 
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter, 
Alin Roșu, 
Adrian Nartea, 
Edgar Nistor

2300 Observator 
cu Andreea 
Beredeanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport

23:50 Extragerea Joker 
și Super Loto 
5/40

24:00 Alias

El (film serial) 
, 100 întâmplări hazlii

0 (serial)
200 Concurs interactiv 
300 Observator (r) 
400 Anastasia (r) 
500 Vocea inimii (r)

1

8:00 Lecția de... istorie. Po
vești de la Palat (doc., r) 830 
Cutia fantastică (r) 900 Doctor 
Who (s, r) 10:00 Tonomatul 
DP2. Transmisiune directă 
1130 Caracatița (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! Rebelde (s) 1930 SOS, viața 

Emisiune în limba maghiară 
16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 
Tribuna partidelor parla
mentare 1700 Doctor Who (s) 
18:00 Lecția de... sănătate 
(doc.) 1835 Caracatița (s) 
1925 Câțiva pași spre un ma
nagement mai bun (doc) 2000 
Mogulii Rusiei de azi (doc.) 
21:00 Ora de știri 22:10 Co
moara din Damasc (aventuri, 
Italia, 1998) 23:50 Marcă 
înregistrată

mea! (s) 20:30 Iubire ca în 
filme (s, România, 2006) 2130 
Daria, iubirea mea (s) 22:30 
Tărâmul pasiunii (s) 2330 
Bărbatul visurilor mele (s) 030 
Poveștiri adevărate (r) 130 
Iubire ca în filme (s, r) 230 
Daria, iubirea mea (s, r)

06.30-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

11:30 Napoleon Dynamite 
(comedie, SUA, 2004). 1300 
Frumosul boxer (dramă, 
Thailanda, 2003) 14:55 Ze
bra de curse (aventuri, Africa 
de Sud, 2005). 16:35
Maestrul despărțirilor 
(comedie, SUA, 2004). 1800 
Hellboy (aventuri, SUA. 
2004). 20:00 Impostorul 
(dramă, SUA, 2004). 21:30 
Miss Agent Secret 2: Înar

mată și seducătoare (come
die, SUA, 2005). 23:25 
Război în deșert - Livrarea 
(Ep. 4, acțiune, SUA, 2005).

835 Un mincinos sentimen
tal (reluare) 10:45 Telesho
pping 11:00 Tele RON 13:00 
Play 1430 Dragoste și putere 
(serial) 15:00 Lungul drum 
către casă (dramă/istoric, 
SUA, 1989) 1730 Trăsniți în 
N.A.T.O. (reluare) 18:00 Fo
cus 19:00 Comedia boacă
nelor 19:30 Camera de râs 
20:00 Super Nanny. Cu Irina 
Petrea 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus. 
Prezintă: Cristina Țopescu 
2330 Poliția în acțiune (r) 
030 Focus (reluare) 130 
Sunset Beach (serial) 230 
Clubul de noapte

830 Revista presei 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 11:00 
Teleshopping 1130 Ce bine 
e acasă! (serial) 12:00 Quizzit 
13:00 Țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004) 13:20 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (reluare) 
1600 Naționala de bere 17:00 
Bărbatul din vis (film serial) 
18:00 Baronii (reluare) 18:30 
Știri Național TV 19:45 Film 
artistic 22:00 Baronii 22:30 
Miezul problemei 24:00 Știri 
Național TV 030 Anatomia

! crimei (film serial) „„„„ r ,. ,.
”- 10:00 Euromaxx (r) (doc.

1030 Euroblitz (r) 1lOO Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 13:05 Marș 
forțat 14:00 Teleshopping 
1435 Lumea cărților 1535 
Euroblitz: Jurnal european (r) 
(documentar) 16:00 Nașul.

1
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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 1700 Realitatea de la 17:00 
17:10 Tu fad Realitatea! 17:45 
Editorii Realități 1800 Reali
tatea de la 18:00 1850 Rea
litatea zilei 2000 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

6:00 Motociclete america„e 
7:00 Tehnologie extremă 8W 
0 pradă mortală 9dJ0 Fălci în 
Pacific 10:00 Superstructuri 
1100 Confruntări și fiare vechi 
12:00 Tehnologie extremă 
13:00 0 pradă mortală 1400 
Fălci în Pacific 1500 Cum se

9:15 Liga juniorilor - Looney 
Toons (s, r) 10:10 Telefonul de 
la miezul nopții (r) 11:45 Ver
dict: Crimă! (r) 13:45 Merrie 
Melodies Show (s) 14:15 Liga . ___ ____ _____ ______________
juniorilor (s) 14:45 Cinema-■ Talk-show cu Radu Moraru (r) fabrică 16:00 Curse 17:00 
Entertainment News (r) 15:00 18:00 61 Vine presa! Cu Livia 
Joan din Arcadia (r) 16:15 Ci-; Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
nema - Entertainment News 
(r) 1630 Noi toți (r) 17:00 
Babylon 5: Al treilea spațiu 24:00 Știri. Emisiune informa- 
(dramă/ SF) 19:00 Terapie tivă 0:15 6! Vine presa! (r) Cu 
intensivă (s) 20:00 Cinema Livia Dilă și Nzuzi Mbela 2:15 
20:20 Dispăruți fără urmă (s) Nașul. Talk-show cu Radu 
2130 Noi toți (serial) Moraru (reluare)

Unde e iubirea 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru

Automobile americane recon
diționate 18:00 Motociclete 
americane 1900 Vânătorii de 
mituri 20:00 Tehnologie ex
tremă 2100 Radiografia unui 
dezastru 22:00 Dosarele FBI 
23:00 Rable și reparați 2400 
Ora zero 1:00 Regii con
strucțiilor 200 Curse
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Vine avalanșa scumpirilor!MISmKU:
■* 4' * ■"*''’**’*■■*’•*' ***4S* ■-rf <d: .»:••>»

www.e-scoala.ro
Deva (C.P.) - Slte-ul se vrea a fi prima școală virtuală din 
România. In cadrul portalului există numeroase teme care 
sunt supuse dezbaterii, referate, job-uri pentru tineri etc.

TELEFOANE UTILE
Dispecerat apa rece 227087
Dispecerat apă caldâ 217808
Dispecerat Electrica 925
Dispecerat gaz 227051
Informații CÎR 212726
Urgențe 112
Pompieri
Jandarmerie
Poliție —355
o.j.p'd. HD 214971
Deranjamente lift 235090
blrecția Sanltar-Veter. 221145

■ Majoritatea ali
mentelor de bază se 
vor scumpi începând 
cu luna decembrie.
Tiberiu Stroia________________
tlber1u.strolaglnformmedli.roDeva - Creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale au aruncat în aer prețurile la cele mai importante produse de bază. Astfel, începând cu luna viitoare, pâinea se va scumpi cu aproximativ 15 la sută, iar carnea și preparatele din carne vor înregistra majorări de prețuri cuprinse între 10 și 20 la sută. Fiecare producător invocă același motiv: costurile de producție vor crește.

Românii vor suporta tot mal greu scumpirile ce urmează

i

Chiar dacă piața dictează prețul și în condițiile în care puterea de cumpărare a hune- dorenilor este din ce în ce mai scăzută, producătorii se văd
8a na natennti In nHtauri amtal ‘ j 

ÎSiJJi ii jjn J) f ) H ) J j Jj u J J J j / j m t j

CauzăAlimente Creștere
de bază
Pâine minim 15 la sută a crescut prețul gazelor $i al curentului |

Mezeluri minim 10 la sută costuri de producție ridicate

Legume minim 20 la sută s-a scumpit agentul termic

Zahăr minim 10 la sută creșteri pe piața externă

nevoiți să-și ajusteze prețurile în funcție de costurile de producție. „Grâul este mai scump, deci și făina. în plus, prețurile la energie electrică și gaz au luat-o razna. Sunt nevoit să majorez prețul pâinii”, declară administratorul unei brutării din Deva. Acesta mai susține că evaziunea fiscală va „înflori”. „Vor fi foarte mulți cei care vor încerca să mențină același preț la pâine dar vor lucra la negru. Nu pot să

(Foto: CL)înțeleg de ce nu s-a introdus încă timbrul pe pâine. Probabil că există interese la nivel înalt”, susține același producător. Nici piața produselor legumicole nu va rămâne indiferentă la scumpiri. „Vom avea costuri mai mari cu agentul termic și cu electricitatea. Un solar presupune cheltuieli de acest gen: de aceea, din primăvară legumele vor fi mai scumpe cu cel puțin 30%”, declară un producător.
«UWH

O

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

Societatea
îi

Preț 
ichidere (lei)

Variație
Facț) (96)

SIF1 30900 -1.9
SIF2 3.2900 -3.24
SIF3 2.8000 -0.71
SIF4 1.8500 -3.65
SIF5 3.5500 -3.53
Petrom 0.6100 -1.61%
Rom petrol 0.0843 -2.32%
BRD 19.000Q -1.55%
Antibiotice lași 1.8000 0
Banca Transilvania 1.0700 0

Amplasarea aparatelor radar în data de 09.11.2006:
- DN 7: Zam - Ilia - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

Reguli::
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să 
figureze o 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

5 2 4 1 3
3 6 8 5

4 9 3 7 6
1 8 9 3

4 8 3 7 9
7 6

9 5 3 2
8 3 6 7 5
2 4

AVANSAȚI

3
7 8

5
1

8

9 5 2
8 2
9

6
2 5

4
7

1 2
6

3
8 3
2 5

3 7 4
Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

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

Avansați

6 5 7 8 2 3 4 9 1
4 2 3 6 1 9 5 7 8
8 19 5 4 7 3 2 6
2 9 8 1 3 5 6 4 7
1 4 6 9 7 2 8 5 3
3 7 5 4 6 8 9 1 2
5 6 4 2 8 1 7 3 9
7 8 2 3 9 4 1 6 5
9 311 7 5 6 2 8 4

Interdicții în cazul Hydra
■ Inculpaților în ca
zul mafiei fierului li 
s-au prelungit măsu
rile de interdicție.Deva (T.S.) - Doisprezece inculpați în dosarul Hydra au fost chemați, ieri, la Par- ' chetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru a li se aduce la cunoștință prelungirea măsurii de interdicție de părăsire a localității. Coordonatorul anchetei în dosarul Hydra, procurorul Diana Pecincu de la DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia, a emis o ordonanță de prelungire a măsurii obligatorii de a nu

părăsi localitatea pentru lotul Hidra, eliberat din arest la începutul lunii septembrie, de către judecătorii de la Curtea de Apel Alba Iulia. Inculpații trebuie să respecte mai multe condiții în perioada cercetărilor - nu au voie să părăsească municipiul Hunedoara, le este interzis să comunice între ei chiar și prin intermediul rudelor, trebuie să se prezinte la instanță ori de câte ori simt chemați, nu au voie să poarte la ei și nici să folosească vreo categorie de arme albe și nici nu au voie să își schimbe domiciliul fără înștiințarea instanței de judecată.

Alcoolul le-a luat mințile
■ După ce s-au cinstit 
cu alcool, doi săteni 
din Brănișca au început 
să-și care pumni.

Brănișca (T.S.) - Doi consăteni din localitatea Brănișca au ajuns să se bată după ce au consumat alcool împreună. Incidentul a avut loc la ora 4:00 dimineața când NICOLAE Ș., de 60 ani, pensionar, din comuna Brănișca, s-a deplasat la domiciliul lui ROMULUS C., de 46 ani, din localitate, pentru a produce băuturi alcoolice cu ajutorul unui cazan artizanal.Pe fondul consumului de alcool, între cei doi s-a iscat o altercație, aceștia lovindu- se reciproc. ROMULUS C. l-a

legat pe NICOLAE Ș. cu o funie de mâini și de picioare, după care a alertat autoritățile.Făptuitorul și-a justificat gestul prin aceea că NICOLAE Ș. a refuzat să părăsească locația și l-a amenințat cu un topor. în cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.în data de 07.11.2006, ora 04:00, Postul de Poliție Brănișca a fost sesizat telefonic despre faptul că la domiciliul lui ROMULUS C„ din Brănișca, se află imobilizat NICOLAE Ș. S-a constituit o echipă operativă care cercetează împrejurările producerii accidentului.

Sunt de părere că funcționarii publici ar trebui să lucreze pentru cei care-i plătesc! Este normal și ca ei să ceară un salariu mai mare. Luăm lucrurile ca atare!
Bogdan TarnițA, 
Hunedoara

Oamenii sunt nemulțumiți. Mai ales cei din sistemul bugetar pentru că au salarii mici. Sper ca politicienii să bată fierul până-i cald, dar să-l bată! în 2007 sper să fie mai bine.
Ana-Maria Rus, 
Hunedoara

Nici nu am auzit de greva lor și e bine că nu am nevoie urgentă de serviciile funcționarilor publici! Greva mi se pare o prostie pentru că vor avea de suferit prea mulți oameni!
Andreea Duma,
Deva

Nu cunosc nimic despre această grevă. De fapt sunt atâtea în această perioadă!... Asta se întâmplă pentru că oamenii sunt prost plătiți iar prețurile cresc întruna!
Anonim, 
Deva

Poate, într-un fel, oamenii au dreptate. Toată lumea cere salarii mai mai pentru că prețurile de la noi sunt foarte mari în comparație cu salariile. Funcționarii au o muncă grea. 
Elena Necșa,
Deva

că îi dă laptop. După ce își 
bagă cornul în lapte, elevul 
nostru merituos va putea să 
studieze ofertele de muncă 
de pe alte meleaguri, acolo 
unde tata și mama lui culeg 
căpșuni.

Adrian SAlăgean
adrian.salagean@informmedia.ro

Hop-țopf un elev, 
un "leptop"

Parlamentarii noștri au 
dat în mintea 
orătăniilor. Ieri la Parlament 

s-a votat o propunere legisla
tivă istorică... prin comicul ei 
nevinovat. Cică de cum vom 
intra în UE, fiecare profesor 
din România laolaltă cu toți

elevii lui vor primi, țineți-vă 
bine: un laptop. Da! Nu va 
mai exista picior de elev 
român care să nu aibă și el 
acolo un IT „de stat". în 
județul Hunedoara, ar trebui 
cumpărate un fleac de vreo 
„zeci de mii" de laptop-uri. 
Nu va costa foarte mult!

Comisia pentru învățământ a 
Camerei Deputaților s-a gân
dit la toate. Prețul unui lap
top nu va depăși 100 de 
dolari. Așa da, onorați depu- 
tați. Trecem la o etapă supe
rioară, După „cornul și 
laptele" elevii români vor 
primi laptop-ul de... unică 
folosință.

Si ce dacă elevul învață 
în școli neîncălzite? Și 
ce âacă la țară el face kilo

metri întregi pe jos până la 
școală? Statul se fandosește

Domnilor deputați, mie 
mi se pare suprema 
batjocoră să ieșiți cu astfel 

de „oferte" pe piață. Chiar și 
pe hârtie.

Că de un „leptop" de 100 
de dolari, credeți-mă, nu are 
nevoie nimeni...

http://www.e-scoala.ro
tlber1u.strolaglnformmedli.ro
mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
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• Geoană. Președintele PSD, Mircea Geoa- nă, este așteptat să sosească în județulHunedoara cu ocazia conferinței extraordinare a organizației PSD Hunedoara, programată pe data de 25 noiembrie, la Deva. (M.S.)
• Ședință. Consiliul Local al municipiului Hunedoara se întrunește astăzi într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâri legate de administrația locală. (M.S.)

Holograf a venit cu Taina lor

Lucrările totuși au început (Foto: T. Mânu)

■ Formația care a 
cucerit inimile român
celor, și nu numai, a 
fost ieri la Deva.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - După ce înainte cu o seară a susținut un concert la Petroșani, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, de lansare a ultimului lor album „Taina”, membrii trupei, însoțiți de alte 20 de persoane și dotați cu cinci camioane de transport, au susținut ieri - la orele prânzului - o conferință de presă foarte scurtă. Noul album vine după trei ani și jumătate de la lansarea albumului precedent și conține 10 piese. Albumul „Taina” a fost promovat timp de un an, încă un an s-au cules roadele promovării, iar de un an și jumătate a început lucrul pro-

„Holograf" în concert pe scena Devei (Foto t Mânu)priu-zis. După cum afirmă cei cinci holografi: Dan Bitman, Toni Furtună, Romeo Dediu, Edi Petroșel și Iulian Vrabete, „Taina” s-a dovedit a fi o piatră de încercare pentru formația „Holograf’. Nu pentru
că ar fi pierit inspirația - ca niciodată, au fost 14 idei de piese pentru disc, din care doar 10 au ajuns în faza finală - ci pentru că dorința de autodepășire, după atâtea și atâtea albume, devine un

obstacol greu de învins. Toată lumea are încredere în „Holograf’, dar și așteaptă de fiecare dată mai mult. „Concertul susținut aseară pe scena Casei de Cultură din Deva a umplut până la refuz sala. Devenii au apreciat concertul ca fiind fantastic, și că a fost ceea ce-și doresc să se întâmple mai des la Deva! Formația a simțit nevoia să experimenteze. Dacă până acum discurile erau gândite sub forma de concert live, cel de față este cel dintâi conceput în studio. Piesele sunt diferite ca tempo și orchestrație, iar taina la care se referă vizează, desigur, dragostea. Albumul este promovat printr-un turneu de- a lungul căruia „Holograf’ face escale în 20 de orașe. Cum album fără single nu există, un cântec a fost ales deja să facă „reclamă” sonoră discului. Se numește „Așa frumoasă”.
„Dă-te mare! Ești pe cont propriu!"Deva (C.P.) - Acesta este numele campaniei derulate de ECDL și BCR la nivel național, prin care tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, învață să utilizeze calculatorul și cârdul bancar. în cadrul acestei campanii, ieri la Deva, primii trei tineri, din cei 36

care urmează cursurile ECDL au primit diplomele, care atestă faptul că dețin permis european de conducere al calculatorului, și cârdurile BCR, care se eliberează gratuit și care au comision zero pentru retragerea numerarului sau interogarea soldului.

Hunedorenii, datori la stat

Protest contra sănătății
Deva (I.J.) - Construcțiile stațiilor de monitorizare a calității aerului pentru Deva au început cu cea amplasată în Cartierul Dacia. Cu toate că viitoarea construcție are aviz încă din luna aprilie din partea Consiliului Local Deva, lucrările au început abia ieri și nu oricum, ci cu mare tam-tam. Cetățenii din zonă au protestat într-un mod violent, astfel încât cei doi muncitori care demaraseră lucrarea au avut nevoie de sprijinul jandarmilor pentru a-și începe săpăturile. „Am împrejmuit zona unde va urma să turnăm o platformă de beton de 50 cm care va susține aparatura. Este un dispozitiv special pe care nu-1 putem pune oriunde, așa cum ar dori cetățenii. N-am fi putut lucra nimic dacă nu primeam sprijinul jandarmilor”, susține Ciprian Neagoe, unul dintre muncitori.* „Lucrările vor continua. Cetățenii trebuie să știe că ceea ce se face acolo este pentru binele lor. Oamenii au aruncat utilajele și. au smuls țărușii din pământ doar pentru că• pierd câteva locuri de parcare. Sperăm că mâine (azi!), când turnăm betonul să nu avem din nou nevoie de jandarmi”, declară Elena Bădescu, director APM Hunedoara.

Primii absolvenți ai campaniei (Foto: T. Mânu)

DN7 blocat două ore

Toți consilierii în AGA
Deva (M.S.) - Consilierul județean Costel Avram (PRM) solicită ca toți colegii săi din Consiliul Județean Hunedoara să facă parte

■ Traficul rutier pe 
DN7 a fost blocat două 
ore din cauza unui TIR 
care s-a autoaprins.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@infomimedia.ro

Simeria - Incidentul s-a petrecut ieri dimineață în jurul orei 7.00, între Simeria și Sîntandrei, iar flăcările au izbucnit în timp ce autotrenul circula pe E68. Flăcările abia i-au permis șoferului să tragă pe dreapta și să sară din cabină. Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” au intervenit cu două

autospeciale și au reușit în aproximativ 40 de minute să stingă flăcările. Din cercetările efectuate la fața locului, rezultă că incendiul s-a produs din cauza unei defecțiuni tehnice. A ars instalația electrică și cabina. Foarte probabil electromotorul mașinii a provocat un scurtcircuit care a aprins mașina. în momentul izbucnirii incendiului autotrenul era gol și nu au existat alte pagube în urma acestui incident. Traficul rutier pe drumul european 68, în acea zonă, a fost blocat aproximativ două ore. După ce pompierii au reușit să stingă flăcările, iar polițiștii de la
— ARTICOL PUBLICITAR

Costel Avram

din Adunarea Generală a Acționarilor la Direcția Județeană de Drumuri Hunedoara. Potrivit consilierului, în acest fel, orice hotărâre referitoare la viitorul regiei de drumuri va fi luată în cunoștință de cauză de către toți consilierii județeni și-i va responsabiliza peaceștia atunci când vor decide soarta Direcției de Drumuri. „Dacă AGA nu va fiformată din toți consilierii județeni, atunci PRM nu va mai vota alte schimbări laaceastă regie. Consilierii membri AGA nu trebuie să fie plătiți, pentru a nu îngreuna bugetul. Ne interesează soarta Direcției de Drumuri și, de aceea, decizia pentru viitorul acesteia trebuie luată de către toți consilierii”, a afirmat Costel Avram. Direcția Județeană de Drumuri s-a transformat, printr-o hotărâre recentă a Consiliului Județean în societate pe acțiuni. Singurul acționar al Direcției de Drumuri este Consiliul Județean Hunedoara.

Deva (C.P.) - Finanțele hunedorene au trimis contribuabililor, până acum, 8795 decizii de impunere pentru anul 2005, din cele 10493 de decizii emise. Din total, 5245 decizii de impunere sunt cu diferențe de plată în sumă de 1754185 lei noi, 2206 decizii cu diferențe de restituit în sumă de 354851 lei noi și 3042 decizii cu diferențe zero. Toate persoanele care au depus declarații de venit global vor primi prin poștă, la domiciliu, deciziile de impunere prin scrisoare

recomandată cu confirmare de primire. Deciziile de impunere vor fi însoțite de înștiințările de compen- sare/restituire.Dacă din deciziile de impunere rezultă diferențe de impozit de restituit, restituirea acestor diferențe se efectuează astfel: în numerar la casieria trezoreriei statului, pe baza programărilor efectuate de organele fiscale; prin virament în contul bancar (inclusiv card) comunicat de contribuabil; prin mandat poștal.

Instalația electrică și cabina autotrenului au fost distruse de flăcări
(Foto: T. Mânu)circulație erau pregătiți să redea ambele sensuri de mers circulației mașinilor, la câteva sute de metri de la producerea incidentului, la trecerea la nivel cu calea ferată, s-a blocat bariera.Astfel, până ce aceasta a fost reparată, oamenii legii nu au permis mașinilor să

treacă prin acea zonă, pentru a preîntâmpina un alt accident. Coloanele de mașini s- au întins pe cel puțin zece kilometri, în ambele sensuri.
www.buuit.ro r.

www.huon.ro

Spune-ți părerea la forum!

AGENDA DEMOCRAȚILOR
BUGETUL 2007 - POLITICI PRIORITARE ALE 

PARTIDULUI DEMOCRAT ÎN DOMENIUL SOCIAL
Proiectul de buget pe anul 2007 reflectă voința 

politică a Partidului Democrat de îndeplinire a Pro
gramului de guvernare, precum și viziunea strate
gică și opțiunea fermă de a continua proiectul de 
post-aderare europeană.

Pentru anul 2007, Partidul Democrat propune și 
susține alocarea de la bugetul de stat a unui pro
cent de 8,8% din Produsul Intern Brut pentru insti
tuțiile administrației publice centrale cu atribuții în 
domeniul social.

în acest moment, bugetul de stat oferă un nivel 

consistent de venituri - 35,2% din PIB, cel mai ridi
cat din ultimii ani, fapt ce se datorează introducerii 
și menținerii cotei unice de 16%, precum și păstrării 
cotei de TVA la 19%.

Pentru anul 2007, Partidul Democrat susține o 
creștere a bugetului asigurărilor sociale de 18% față 
de anul 2006, adică 3,92 miliarde RON. Această 
sumă este alocată aproape integral pentru creșterea 
pensiilor: 3,917 miliarde RON în plus față de anul 
2006.

Astfel:
- de la 1 ianuarie 2007 valoarea punctului de pen

sie va fi de 396 RON - o creștere de 16,8% a punc
tului de pensie față de luna decembrie 2006

- la 1 ianuarie 2007 pensia medie va fi de 374 
RON față de 318 RON în luna decembrie 2006 - o 
creștere de 17,6% a pensiei medii

- până la sfârșitul anului 2007, valoarea punctu
lui de pensie va ajunge la 406 RON - o creștere de 
19,7% față de luna decembrie 2006

- începând cu luna septembrie 2007, pensia medie 
va ajunge la 384 RON - o creștere de 20,7% a pen
siei medii față de luna decembrie 2006 și 62% față 
de anul 2004

în domeniul programelor de asistență socială. Par
tidul Democrat susține alocarea următoarelor sume 
de la bugetul de stat:

* 1,2 miliarde RON pentru indemnizații și stimu
lente pentru creșterea copilului

* 860 milioane RON pentru ajutoarele de încălzire 
a locuințelor, față de 490 milioane RON în anul 2006

* 773 milioane RON pentru alocații de stat pen
tru copii, față de 450 milioane RON în anul 2006

* 560 milioane RON pentru alocații familiale com
plementare

â

Măsurile propuse de către Partidul Democrat pen
tru piața muncii sunt următoarele:

- în ceea ce privește bugetul asigurărilor de șomaj, 
PD susține creșterea cu 21,2% a cheltuielilor pen
tru măsuri active, care să stimuleze încadrarea în 
muncă a șomerilor, iar pentru măsurile pasive (acor- 
darea indemnizației de șomaj) alocarea a 511 mi-\s 

lioane RON
- alocarea a 42,2 milioane RON pentru programele 

de.formare profesională
- 108,2 milioane RON pentru stimularea angaja

torilor care încadrează absolvenți
- 118,2 milioane RON pentru stimularea angaja

torilor care încadrează șomeri aparținând unor ca
tegorii defavorizate

Partidul Democrat consideră că prin aceste măsuri 
respectă promisiunile făcute în campania electorală 
reflectate în Platforma de Guvernare.

Organizația Județeană Hunedoara a 
Partidului Democrat Biroul de Presă

(69180) ®

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
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http://www.buuit.ro
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i • Campioană națională. La CN de karate, kumite pentru cădeți și juniori, care s-a• .desfășurat recent la Covasna, sportiva de la Masibo Petroșani, Alina Tinea a câștigat medalia de aur și titlul de campion național la categoria junioare - 55 kg. (V.N.)
FOTBML/CAMPION  ATDL IDBETEAN

Seria, Valea Streiului___________________________ _______
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a IX-a, din 5 noiembrie: 
Mureșul II Deva - Dacia Boșorod 17-1; Sargeția Bretea 
Română - Viitorul Pădișa 4-1; Unirea General Berthelot - 
Minerul Teliuc 1-1; Cerna Lunca Cernii - Streiul Baru Mare 
2-2; Sîntămăria Orlea - Gonață Ghelari 5-1.
Clasament
1. Mureșul II Deva 9 9 1 0 61-7 25
2. Sîntămăria Orlea 9 6 1 2 23-16 19
3. Minerul Teliuc 9 5 2 2 17-13 17
4. Viitorul Păclișa 8 4 1 3 12-14 13
5. Unirea Berthelot 9 4 1 4 16-19 13
6. Cerna Lunca Cernii 9 4 1 4 18-22 13
7. Sarqeția Bretea Română 9 4 0 5 19-25 12
8. Goanță Ghelari 8 2 0 6 12-23 6
9. Streiul Baru Mare 7 1 1 5 6-T3 4
10. Dacia Boșorod 9 1 0 8 13-45 3

W-A, IDNIDRI“OTl / Ir

Rezultatele etapei a IX-a, din 5 noiembrie a.c.: Metalul 
Crișcior - Constructorul Hunedoara 5-1; Agrocompany 
Băcia - Inter Petrila 3-0; Minerul Aninoasa - CFR Marmosim 
Simeria 1-1; Gloria Geoaqiu - Retezatul Hațeq 5-1.
Clasament
1. Aqrocompany Băcia 7 7 0 0 24-2 21
2. Metalul Crișcior 7 5 0 2 28-9 15
3. Victoria Călan 7 5 0 2 18-10 15
4. Gloria Geoagiu 7 4 0 3 15-8 12
5 CFR Marmosim 8 3 1 4 8-16 10
6. Aurul Brad 8 3 1 4 4-16 10
7. Retezatul Hațeg 8 2 3 3 9-11 9
8. Minerul Aninoasa 8 2 2 4 8-17 8
9. Constgructorul Hd. 7 2 0 5 6-13 6
10. Inter Petrila 7 0 1 6 6-24 1

S-au „jucat" cu piteștenii
■ Fotbaliștii de la FC 
CIP Deva au făcut 
golaveraj cu cei de la 
Cosmos Pitești.

Valentin Neagu
valentin, neagu@informmedia.ro

Deva - începută mai târziu cu câteva minute din cauza întârzierii oaspeților, partida de ieri seară dintre FC CIP Deva și Cosmos Pitești, contând pentru etapa a IX-a a Ligii I de Futsal, nu a pus nici un fel de probleme campionilor. Ba dimpotrivă, devenii doar s-au „jucat” cu o echipă modestă, care a avut doar un singur jucător pe banca de rezerve.Diferența mare de valoare avea să se vadă încă din
Fotbal modest, suporteri beton
■ Poli Timișoara și CFR 
Cluj au rămas datoare 
hunedorenilor la capi
tolul spectacol.
ClPRIAN MARINUJ 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Hunedoara - Cadoul făcut de Poli Timișoara iubitorilor de fotbal din Hunedoara prin alegerea stadionului “Michael Klein” pentru disputarea meciului din optimile Cupei României cu CFR Cluj a dezamăgit. Spectatorii hune- doreni au regretat cu siguranță la finalul jocului de ieri că au cheltuit 100.000 de lei pe bilet, pentru că meciul nu a oferit spectacolul așteptat. în jocul și atitudinea celor două echipe nu s-a regăsit nimic

Măgureanu (la minge) a marcat cel mai spectaculos gol (Foto: cl)primele momente, când devenii au pus stăpânire pe joc, iar în minutul 2 Șotîrcă reușește deschiderea scorului. Singurul gol al oaspeților s-a marcat un minut mai târziu,
incitant, nimic atractiv. Fazele de poartă au fost mai rare ca la un meci urât din ligile inferioare.Rivalitatea din războiul declarațiilor care anunța un meci mai mult decât încins a rămas undeva la vestiare, iar duelurile pentru minge nu au avut răutatea așteptată de spectatori, dovadă că primul cartonaș galben a apărut abia în minutul 76. Singurul aspect care s-a ridicat la nivelul Ligii I a fost spectacolul oferit de galeria bănățenilor care a cântat și și-a încurajat favoriții mai mult decât meritau.
Pragmatism maximPali s-a cali&cat în sferturile de finală grație eficacității lui Andrei Cristea care

cînd s-a înregistrat pentru prima și ultima oară scor egal. Așadar 1-1. Al-Ioani și Gherman înscriu însă repede, iar în minutul 6 era deja 3-1 pentru deveni. Până la pauză 
din două jumătăți de ocazie a marcat două goluri. Pe fondul unui joc echilibrat, fostul stelist a deschis scorul în minutul 19, reluând cu capul în plasă balonul centrat de Caramarin. Tot Cristea a mărit avantajul timișorenilor în minutul 51, printr-un șut de la 13-14 metri după ce a driblat elegant doi apărători adverși, iar golul a declanșat o dominare sterilă a clujenilor.Ca scuză, clujenii care duminică au semnat prima înfrângere a dinamoviștilor susțin că eșecul a fost cauzat de oboseală. “Ne-au prins pe un fond de oboseală, ne-a epuizat meciul cu Dinamo. Timișoara a meritat victoria, îi felicit”, a spus atacantul Adrian Anca. 

gazdele reușesc să mai înscrie o dată, scorul de 4-1 cu care se încheie prima parte a meciului nereflectând în totalitate dominarea clară a celor de la CIP.în repriza a doua însă devenii au înscris opt goluri, fiind mai eficienți în faza de finalizare și nelăsând nici o șansă oaspeților. Numai în ultimele cinci minute, Stăncuță a reușit să înscrie de trei ori, dar cel mai frumos gol a fost cel din minutul 36. Același Stăncuță a pasat cu călcâiul de la mijlocul terenului, iar Măgurean a reluat din voie în plasa porții. Scorul de 12-1 este cel mai mare cu care CIP a câștigat în acest campionat și se menține lideră în clasament.

Duelurile pentru minge nu au 
fost prea dure (Foto: CL)

jg® alo, mă vedeți?

trăiește fiecare clipă

Folosește apelul video.
Prin tehnologia 3G, acum și 
în orașul tău.

o
vodafone

mailto:neagu@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• Retragere. Sportiva rusă Irina Sluțkaia, în vârstă de 27 de ani, dublă campioană mondială la patinaj artistic în 2002 și 2005, a decis să se retragă din activitate. Deși Sluțkaia deține recordul numărului de victorii la Campionatele Europene, cu șapte titluri în zece ani, între 1996 și 2006, ea nu a reușit să câștige niciodată titlul olimpic. (MF)
• FI. Marin negociază cu Ceahlăul. Președintele clubului Ceahlăul Piatra Neamț, Viorel Măstăcăneanu, a declarat că gruparea nem- țeană negociază cu tehnicianul Florin Marin care ultima oară a antrenat formația Jiul Petroșani. în cazul în care FI. Marin acceptă funcția de antrenor principal la Ceahlăul, ar fi al treilea mandat la echipa nemțeană. (MF)

Dinamo în cădere liberă
■ După prima înfrânge
re în campionat câinii- 
roșii au fost eliminați, 
ieri, din Cupa României.

București (MF) - Dinamo București, lidera Ligii I, care până duminică avusese un parcurs perfect cu 13 victorii, a ratat calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, fiind învinsă, ieri, pe Stadionul „Național”, cu scorul de 1-0 după prelungiri, de formația Pandurii Târgu Jiu. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Ilie Iordache în minutul 100, care a pătruns pe partea stângă, i-a driblat pe Moți și Mihuț, și a șutat pe sub portarul Gaev. Vasile
Lucescu rămâne la Șahtior

Gennaro Gattuso, mijlocașul echipei AC 
Milan, accidentat la ligamentul genun
chiului stâng in meciul de duminică cu A- 
tlanta Bergamo nu va putea reveni pe teren 
până In luna ianuarie a anului viitor. în 
plus, Gattuso a fost amendat, marți, cu 5.000 
de euro de Comisia de Disciplină a Ligii 
Profesioniste de Fotbal.
\>

■ Finanțatorul campioa
nei Ucrainei infirmă zvo
nurile înlocuirii tehni
cianului român.

București (MF) - Patronul grupării Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov, a declarat că antrenorul Mircea Lucescu va rămâne la clubul ucrainean până la terminarea contractului și nu va fi înlocuit cu tehnicianul german Cristoph Daunt, așa cum se zvonea. „Cred că oficialii de la Dinamo Kiev visează să îl demit pe Lucescu. Țin sâ-i dezamăgesc, Lucescu va rămâne la Donețk

Moți a gafat din nou semnând a doua înfrângere a echipei saleTurcu, unul dintre acționarii FC Dinamo, a declarat la 
până la finalul contractului, adică încă trei ani. Sunt ridicole zvonurile cu Daum. Nici vorbă să fie negocieri cu el. Am încredere deplină în Lucescu. Specialistul român a obținut performanțe în Turcia, iar aici a câștigat de două ori titlul”, a comentat conducătorul clubului Șahtior. Ahmetov l-a apărat pe Lucescu, care a atacat dur arbitrajul după meciul pierdut, scor 0-1, cu Dinamo Kiev, în timpul căruia a și fost trimis în tribună. „Din păcate, arbitrul a devenit actorul principal. Este problemă de sistem în fotbalul ucrainean, unde preșe- 

finalul partidei, în urma căreia echipa antrenată de

Mircea Lucescu se bucură de respectul patronuluidintele unui club puternic și președintele federației sunt una și aceeași persoană. Este un conflict de interese. îl respect pe Igor Surkis, preșe

Mircea Rednic a fost eliminată din Cupa României, că va trebui sâ se dea milităria jos din pod. „Va trebui să dăm milităria jos din pod!”, au fost singurele cuvinte p? care le-a transmis acționaivj dinamovist echipei, extrem de supărat de jocul slab al dinamoviștilor. Președintele Consiliului de Administrație al FC Dinamo, Nicolae Badea, a declarat la finalul meciului că formația alb-roșie nu trece printr-o perioadă neagră. „Nu poți să emiți pretenții când joci doar ultimele 15 minute din prelungiri și nu joci deloc în timpul regulamentar. în nici un caz Dinamo nu trece printr-o perioadă neagră”, a spus Badea.

dintele lui Dinamo Kiev. îl respect pe Grigori Surkis, președintele federației, dar nu voi agrea niciodată această situație”, a spus el.
Meci de binefacere

București (MF) - Mijlocașul Constantin Gâlcă va participa la un meci de binefacere intre echipa Espanol Barcelona din 2000, care a câștigat Cupa Spaniei, și cea din 1998, care a jucat finala Cupei UEFA, informează agenția Europa Press. Meciul va avea loc la 23 decembrie, la baza sportivă a clubului catalan, de la Sant Adria del Besos. Fondurile rezultate vor fi donate Fundației Esco del Barrio del Raval din Barcelona. Biletele vor costa între 6 și 10 euro. Din jucătorii care au făcut parte din echipa din 1998 vor fi prezenți printre alții N'Kono, „Tintin” Marquez, Edu Mauri, Zuniga, Orejuela, „Pichi” Alonso, Pineda, Golobart sau Losa- da, Antrenorul ar putea fi cel de atunci, Javier Clemente, în prezent selecționer al Serbiei, însă se așteaptă o confirmare din partea acestuia. Nu este confirmată nici participarea la partidă a actualului antrenor al echipei Espanol și a jucătorului din acea vreme, Ernesto Valverde. Din echipa câștigătoarea Cupei Spaniei din 2000 vor fi prezenți, printre alții, Pochettino, Cristobal, Gâlcă, Serrano, Velamazan și Tamudo.

Mutu, detronat de Fontana
■ Briliantul a căzut pe 
locul secund în topul 
celor mai buni jucători 
din Serie A.

București (MF) - Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, a fost depășit de portarul formației US Palermo, Alberto Fontana, în topul celor mai buni jucători din Serie A, în urma mediei notelor în principalele publicații din Italia, a anunțat, miercuri, site-ul postului de televiziune Rai Uno. Mutu are o medie a notelor de 6,69, în timp ce Fontana, în vârstă de 39 de ani, are o medie de 6,73. După disputarea a zece etape, internaționalul român conduce în topul stranierilor și este inclus în echipa campionatului italian. Fundașul formației AS Roma, Cristian Adrian Mutu a Jucat slab în partida cu AS RomaChivu, se află pe locul 11 în după runda a X-a, cu o medie topul celor mai buni stranieri a notelor de 6,56.

Arestat într-un 
club de noapte

București (MF) ■ Fostul fotbalist englez Paul Gascoigne a fost arestat, miercuri dimineață, în urma unui incident într- un club de noapte, el fiind bănuit că a agresat un bărbat, informează presa engleză. Fostul ju- cător al echipelor Newcastle și Tottenham a fost arestat în jurul orei locale 4.15 dimineața, după un incident la un club din South Kensington. Scotland Yard a anunțat că a fost depusă o plângere pentru o agresiune, iar un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat și este reținut la poliție. Poliția a fost chemată în jurul orei 3.40.
Mai puțini străini la o echipă

București (MF) - Fostul fotbalist german Franz Beckenbauer a solicitat, marți, limitarea la cinci a numărului de jucători străini care evoluează într-o echipă. „Sunt în favoarea proiectului denumit 6 plus 5 care prevede ca cel puțin șase jucători ai unei echipe să poată fi selecționați în echipa națională a campionatului în care evoluează”, a spus Beckenbauer. „Atunci când există prea mulți jucători străini din diferite țări, care nu prea se înțeleg, acest lucru este în detrimentul jocului practicat de echipă. Este exact ceea ce se petrece la Hamburg în acest moment. Suporterilor li se pare că echipa lor este lipsită de personalitate”, a afirmat Beckenbâuer, campion mondial ca jucător în 1974 și ca selecționer în 1990. Echipa SV Hamburg ocupă în prezent locul 15 în clasamentul Germaniei, la un punct de primul loc retrogradabil. Hamburg, care are în lot jucători de 13 naționalități, a câștigat doar două din cele 19 meciuri oficiale din acest sezon. Antrenorul echipei Bayern Munchen, Felix Magath, s-a propunțat însă împotriva acestei reforme, dorită chiar de președintele său.

Ronaldinho a fost

Chivu, aceeași cotă cu Adriano

condamnat, provizoriu, de justiția braziliană la plata unei pensii alimentare pentru Joao, în vârstă de 2 ani, fiul pe care îl are cu dansatoarea Ja- naina Nattielle Viana Mendes. (Foto: EPA) 

■ Internaționalul român 
ar putea ajunge la Inter 
Milano la schimb cu ata
cantul brazilian.

București (MF) • Fundașul echipei AS Roma, Cristian Chivu, ar putea ajunge la formația Internazionale Milano, la schimb cu atacantul brazilian Adriano, a anunțat, marți, site-ul calcioblog.it. Sursa citată notează că Roma și-a exprimat interesul pentru achiziționarea lui Adriano, dar conducătorii clubului milanez nu sunt dispuși să-l cedeze pe brazilian decât la schimb cu Cristian Chivu sau Amantino Mancini. Fundașul Cristian Chivu a declarat, luni, că a început tratativele pentru prelungirea contractului său cu AS Roma. Agentul lui Chivu în Italia, Andrea Pretti, a spus că, în acest

Cristi Chivu este dorit de Inter Milanomoment, oferte de la Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea sau „de la milanezi” pot cel mult să îi facă plăcere fotbalistului, dar nu și să îl convingă să plece de la AS Roma. Cotidianul AS a scris 
despre interesul echipei Real Madrid pentru Cristian Chivu, subliniind că antrenorul Fabio Capello a solicitat aducerea de noi jucători în iarnă și că românul este considerat o prioritate.

calcioblog.it
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• Deva, Dada, etaj 2, gresie, faianță, bucătărie 
mobilați balcon închis, rolete exterioare, preț 
115.000 ron. Tel. 0749/182154,0254/219582. ff)

.

• Deva, Minerului, decomandate, faianță, 
gresie, parchet, etaj 1, preț 25300 euro, rară 
mtemediari. TeL 0258/782240, (1/27.10)

• Deva, zona Kogălniceanu, amenajat, gresie, 
faianță vană pe colț, urgent, preț 970 milioane 
lei. Tel. 0745/253413. CT)
• Deva, zona Liceului auto, mobilat contorizări. 

'nreț 68000 ron. Tel. 0743/204069. CD
. . parter, balcon închis cu termopan, beci sub 

■ozicon, centrală mobilat, ușă metalică 2 intrări 
prin scară și balcon, zona Gojdu, preț 125.000 
ron, negociabil. Tel. 0723/227569. (T)
• urgent confort 1, zona Miorița, contorizări, 
preț 1,250 mid, lei. Tel. 223336. (T)
• urgent Deva, Kogălniceanu, semidecoman- 
date, centrală termică, gresie, faianță parchet, 
ușă capitonată balcon închis, instalații sanitare 
noi, jaluzele exterioare, 115,000 ron, negociabil. 
Tel. 0721/819189,0254/215588.  (T)
• decomandate, centrală termică, 
gresie+faianță termopane, parchet, et. 3, 
balcon, zona Mărăști, preț 13 mld„ negociabil, 
tel. 0742-019418. (Al)
• circuit centrală termică parchet, gresie + 
faianță st 54 mp, et 3/4, zonă bună preț 980 mii., 
negociabil, tel. 0742-019418. (Al)
• decomandate, zona piață parchet 2 
balcoane, st 57 mp, contorizări, preț 128.000 ron, 
tel. 0726-710903. (Al)
• circuit, contorizări, balcon închis, îmbunătățiri, 
et. 3, Miorița, preț 110.000 ron, negociabil, tel. 
0740-210780. (Al)
• luliu Maniu, dec., et. 8/10, parchet, balcon 
mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• AL Pescarilor, et. 1, dec., contorizări, balcon, 
s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 130.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• zonă ultracentrală et. 3, contorizări, preț 
29.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. DecebaL et. 3, dec., balcon, contorizări, 
ocupabil imediat preț 140,000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 3, semidec., balcon, centrală 
termică amenajat, preț 35.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Zamflrescu, acoperit cu tablă dec., centrală 
termică amenajat, preț 135.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Straiului, bloc turn, amenajat preț 65.000 
RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dea, C.T, gresie, faianță parchet, ușă 
metalică balcon închis, et 2, zona Zamflrescu, 
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. (A3)
• 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 modifcată 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. 
0723/251498 232809. (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)
• etaj2, 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)
• etajă centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83000 ron nego 
Ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498 232809. (A4)
• 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)
• arcuit, 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, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228(A5)
• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut, preț 115.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)

• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• decomandate, baie, superamenajată, CT. et. 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (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)
• în Dada, et. 2, convectori, 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 7&000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• in Dada, semidec., et. 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamflrescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat, preț 105.000 
RON. tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mărești, dec., et. 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona l icului, dec., et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
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 Zamflrescu, 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, baie, 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 arcuit, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg., tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)

i

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
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Radio Deva
100% local (68772)

CONTEAZĂ Cf VBItl

Am deschis drum bun spre

GRECIA

Prima Invest 
Garant Consulting 
Imobfranc
Fiesta Nora
Casa Betania
Rocan 3000 SRL
Mimason
MorelliaA8

A9 Elite
A10 - Liliacul Multicom

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

Cerințe:
• aspect fizic plăcut

• seriozitate
• abilități de comunicare

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

THESSALONIKI

KATERINI,

PATRAS
ATENA

AIMCOMA

Informația te privește!

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale! TENA
»

INFORMAȚII la tel: 08010100100 1 
sau "

in orice agenție ATLASSIB J
RECLAME CONCURS
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț l’c non RON, tel. 231.SOO; 0745/511.776. (A”

e decomandate, parter, în Rapoltu Mare, ultra
central. Tel. 264003. (2/8.11)

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL.

CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU?
- FRECVENTA PROPRIE; 

, ■ COLABORATORI.
PERSOANĂ 1)E CONTACT: M1HA1 ȘTEFĂNIȚĂ.

TELEFON: 0721/951.722

• proprietar, decomandate, parter, hol 
central, balcon cu pivniță, parchet, 
contorizări, zona Zamflrescu, Al, Crinilor, 
Deva, preț 37.000 euro. Tel. 0741/985970, 
0744/333516. (3/3.11)

• pe AL Streiului, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dade, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zone împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj * pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• doc, camere cu parchet, contorizări, 2 băi,
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg., tel.?’”* (A9)______________________

• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, 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)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10) 
dependințe (garaj P+l), 50 mp, curte mare, preț 
negociabil,' tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
07^/run 4Q0,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)
Vând ap. 4 camere (07)

• umldecomandate, parchet paluxat, gresie, 
faianță, apometre, bucătărie extinsă, Interfon, 
geam la baie, preț 86,000 ron, negociabil. Tel. 
0722/493526,231260. (T)

• urgent, cu grădina, Deva sau Simerla, plata 
imediat tel. 215212. (Al)

• dec, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, 5 43 mp, Bd.22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)

Vând terenuri (21)

e urgent Deva, zona Ulpla, decomandate, 
centrală termică, contorizări, gresie, 
faianță. Tel. 0723/574393. (6/6.11)

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

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE
( el mai flexibil SISI I XI 1)1, R \ 11

Kara CA RTF Dl MUN( Ă! DOBÂNDĂ 12.9%

11. Deva, bd. Decebal, bl. 1 parter tel: 230310 
2 Deva, bd. 1. Manin, bl. J parter tel: 230210
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592
4. Orăstie. str. Eroilor. bl.Cl nan. tel: 244603

Aprobare p<| 
*j loc. s 

estimat mance ’ 
5, Brad, str. Avram lancu, hl,43 p. tel: 612822

TEST 
FLAG 

MX 
T»sl/Metcvt arart NUet

• cursuri utilizare calculator și 
testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză 
TOEIC
• cursuri și testări de limba franceză 
TFI

in urma testărilor obțineți DIPLOME RECUNOSCUTE INTERNATIONAL
t)< x.e CLuhrc.i Leproiiiiii IUj .’. C.jiih i.i .’.'.1. I i.ij i..C.aincia i e!

Tel. 0727-B61171, 0251-212070; email: lestlla^ leslllag.ro

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

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

* experiență In vânzări.
CV-URILE SE DEPUN LA SEDIUL SOCIETĂȚII
SAU PRIN FAX LA 235.414 (65051)

TEAM CONSULTING
Training
Evaiunre 
Asbl«nt«
XlrtMNWMeMHSF

NU MAI DA CU ZARUL CA UT A HAU-ULI

ACUM • montantul pentru EVALUAREA ANUALA A PERFORMANȚELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI 

Plata oonauranțlalA aanstlonauA lipsa parfarmantoll 
Noi te plutim a* Iți Identifici *1 iă Iți danolțl CAMPIONII!

• decomandate, centrală termică, parchet, 
gresie+faianță termopane, balcon închis, zona 
Piață, preț 1,4 mid., negociabil, tel. 0742-019418. 
(Al)
• decomandate, etal 1, Dorobanți, 2 băl, 2 
balcoane, frumos amenajat, contorizări 
complete, preț negociabil, tel. 0726-710903. (Al)
• decomadete, contorizări, 2 băl, balcon închis, 
pereți exteriori Izolați, zona Liliacului, preț 
145.000 lei, negociabil, tel. 0745-639022, 0726- 
316796. (Al)
• urgent, zona Progresul, dec., hol central, 
balcon, contorizări, preț 150.000 RON, 
tel.0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
125.000 RON, tel,0740/013971. (A2)
• urgent zona M. Kogălniceanu, amenalărl 
moderne, contorizări, preț 164.000 RON, 
tel,0740/013971. (A2)
• 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 fl 
folosit și ca spațiu comercial, cu Intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băl, preț 130000 ron 
negociabil, tel, 0723/251498,0788(165702. (A4)
• zona Uc. 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)
• eta| 1, decomandate, 2 balcoane, 2 băl, 
contorizări total, parchet, gresie, faianță zona 
Bălcescu, accept credit Ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică 2 băl, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etal ă balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă șl gaz, Al. Păcii, Gcjdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• lonalmpăratulTralan, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat șl utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• b-dul Decebal, et 1, dec., s=75 mp, contorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Decebal, dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)

• decomandate, cenhală termică amenajat cu 
gâraj, et 3, zona Dorobanți, preț 62.000 euro, tel. 
0745-639022,0726-316796. (Al)
• aemidee, parchet, apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024, (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame
najat, tel. 232060,0742/290024 (A3)
• dec, at 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
074Q/9W6B8 (A5)
e etal A centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Noc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208 0729/018866. (A6)
• pe Hui 22 Decembrie, dec., et 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)
• ne Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băl, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Mlcoacu, et 2, semidec., bloc de cărămidă 
contorizări, parchet, 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324 (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvl n, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 90 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dac. 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etal 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merits văzut! Tel. 231-800 0740/3’7-313, (As:

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva,I balcoane, 2 băl, 2 bucătării, scară Inte
rioară centrală termică 130 mp, 240.000 rOn, tel. 
215212. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 bă, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
074X/7AAS7H :«)

Vând case, vile (13)

• nouă, Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 Intrări, 5 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garai, centrală 
termică, 400 mp teren, 99,000 euro, negociabil, 
tel. 0722-564004. (Al)
• nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă, gaz, curent, 65.000 euro, 
tel. 0722-564004 (Al)
• In Vițel 3 camere, bucătărie, anexe, garaj, 
bale, teren 1600 mp, preț 54000 euro, negociabil, 
tel. 0740-210780. (Al)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, Ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zonă ultracentrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358. (A6)
• zona Metroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, bale, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcția 2001, P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)

Vând case la țară (17)

• casă bătrânească cu 440 mp teren, în Deva, 
Str. 5 lui. nr. 19. Tel. .=•- T)

Vând garsoniere (19)

Contacteax*-no acum la; email: anazsoltQemart.ro, tel-fax: 0254 230717, 
www.teamconsultlna.smart.ro

(65054)

Vfl oferii cazare, masă șl 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006 
lnltateI/fax.0254/249.111S 

telefon. 0254/249,175 g

TRANSPORT PERSOANE (@>
îa Vis a vis de McDonald's 

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

euro dus 
eurodus-întors- 15zife„ 
eurodus-întors-90zle£

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS

■f• TĂMFlARIE FVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
s GEAM TRRMOFAN ■ JALUZILI VERTICALI ■ RULOURI
• 10%REDUCERE

• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 07B8.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX DEVA, str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2 (65109)

CRISDEY CAR
închiriază autoturisme, 

utilitare și autoturisme 
X pentru taxi. 

Pre/ unic! 
Informații 

la tel. 0722/678.722.

SOCIETATE COMERCIALĂ EHEI 
ANGAJEAZĂ URGENT

- Tineri absolvenți tn vederea calificării la locul de muncă.
- Croitori, cusătorl, salariu foarte atractiv, tichete masă, 
un schimb transport gratuit

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

• dec, bucătărie, baie, parter, zona Zamflrescu, 
preț 22.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• 2 camera, bale, zona Gojdu, preț 62.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camere, baie, zona Dacia, preț 56.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, etaj intermediar, zona 
Dacia, preț 54.000 RON, tel. 0741/154401, 227542 
seara. (A2)
• 2 camere, baie, etaj 4, zona Gojdu, preț 75.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, zona Gojdu, etaj intermediar, 2 
camere, contorizări, preț 63.000 RON, tel. 
0740/013971.(A2)
• urgent, zona Zamfirescu, modernizări, preț 
22.000 euro, neg., teî.0740/013971. (A2)
• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona 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)
• zona M. Viteazul, balcon închis, igienizată 
ocupabilă imediat, accept credit ipotecar, preț 
22000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• se 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)
• zona DecebaL decomandate, parchet, 
termopan, contorizări totale, stare bună, 
ocupabilă imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808. 
(A4)
• etal 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• eta| ă dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg., 
tel.223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, neamenalată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zone M. Eminescu, dec, et. 3, ocupabilă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă, contorizări, preț 68.000 RON, 
neg, tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• urgent In zona Gojdu, et.l, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, et.3, semidec, s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• pe b-dul l. Maniu, et. 2, dec, neamenajată, 
ocupabilă imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• in zona Miorița, semidec, s=3C 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 zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parenet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă, zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg, tel.231.800:0740/317.314. (A9)

• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte in 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• intravilan In Mintia, la DN7,2000 mp, fs 163 m, 
preț 12 euro mp, Tel. 227929. CD
• Intravilan, Mintia -Sat, 2600 mp, preț nego
ciabil. Tel. 217759,0746/164081. (T)
• Deva, zona rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă fs 22 m, facilități, 20.000 eurr 
parcela, tel. 0722-564004. (Al)
• intravilan, In Șolmuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent Intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Săntandrel, Ideal 
pentru hale industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• Intravilan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent, zona Sântuhalm, 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, «t=15S0 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă, gaz, zona Sântandrel, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024 (A3)
• intravilan, st=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel, 
232060,0742/290024. (A3)
e In Deva, zona, Eminescu, ST- 17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună Ideal pt 
investiție, construțle casă, acte lăzi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, între Deva șl Simerla, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, flecare, 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 șl panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
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 în 
apropiere, între Sănthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona Zăvoi 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, 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. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan In 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. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, grădină + gara], st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, grădină st 300 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.0/wuari «i 0788/158483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• extravilan minim 1 ha, In zona Deva.
Informații la teL 0722/792209. Nu sunt 
agent (15/8.11)

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

Vând spații comerciale (25)

• 125 mp, IKa, sir. M. Viteazul bl Al, ac. A, 
parter; momentan In Incintă fancȘonează 
Filiala CEC, chiriaș, cu poelbHtatoa de a 
prelua contractul de închiriere; persoană 
de contact Cărmăzan DorinOL Tel 
0722/211359.(11/841)

• Deva, Bdul 22 Decembrie, 300 ■ 600 mp, toate 
facilitățile, preț negociabil. Tel. 0729/018866. CD
• Deva, P+l, 150 mp+teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă gaz, 82.000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
• hală do 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)

1. auditori hotel și 
restaurant
2. casieri
3. ospătari
4. electrician
5. instalatorCondiții generale: calificare conform postului, experiență relevantă, cazier fără antecedente penale.

Se oferă pachet salarial atractiv, posibilitatea dez-‘ voltării unei cariere într-oY1 companie la standardele internaționale.CV-urile și scrisorile de intenție se vor trimite prin fax la nr; 0725-541101 sau prin email: razvan.marestabere- 
murss.rQ-Persoană de contact; director Răzvan Mareș - 0725-541000. (eaen)
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• hali industriali, st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă, gaz, curent și teren st=68O0 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 Miriști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț <' - ‘' euro, tel. 0745/786578. (A8)

’•’S

Vând alte imobile (27)

• vând chioșc aluminiu, 6 mp, demontahll, 
Illa, preț 800 euro, negociabil. TeL 
0722/211359. (11/8J1)

e Brad, carmangerie, abator, anexe, st 400 mp, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 6 locuri de veci (criptă), preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(AăO)

Imobile chirii (29)

e ofer spre închiriere apartament 2 
camere, zonă centrală. Tel. 0724/439539. 
(16/8.11)

• primesc In gazdă două eleve, colege sau 
surori, aproape de Liceul Pedagogic. Tel. 216347. 
(T)
e Deva, 70 mp, + depozit 130 mp, toate utilitățile, 
800 euro/luna, tel. 215212. (Al)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• B-dul DecebaL et. 2,2 camere, dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună șl garanție, din 10 decembrie, 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)
• LL Caraglale, et. 2,2 camere, dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• ofsr pont» închiriat ap. 4 camere, mobilat șl 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofsr pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorizări la apă și gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofer pentni 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) 
e zona Progresului, apartament 2 camere, 
gresie, faianță în baie, parchet în camere, 
balcon, mobilat și utilat complet, preț 150 
euro/lună. Tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona Miriști, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună. Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• casă, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță, CT, grădină, st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată, preț 400 euro/lună, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• amenajată și mobilată integral, CT, zonă bună, 
Deva, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1986, bine întreținută, 
stare bună de funcționare, 62.000 km, ITP 
valabilă septembrie 2008, rovinietă și asi
gurare. Tel. 221866. (2/3.11)

Auto străine (37)

• vând BMW 525i, af 1988, impecabil, preț 4300 
euro. Tel. 0726/392739. (T)

• vlnd urgent Ford Focus 1,8 TDDI, af 2003, 
RAR, identificare și vamă achitate, ABS, 
geamuri electrice, volan reglabil, închidere 
centralizată, climă, cauciucuri noi, baterie 
nouă Tel. 0721/210532,0726/806767. (2/6.11)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vlnd tractor U 650 cu remorcă, plug șl circular 
pentru tăiat lemne, preț negociabil, satul 
Hățăgel, comuna Densuș. Tel. 775243, 
0742/061565. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând 4 jante Al 15 inch, 5 găuri, preț 300 ron. 
Tel. 0722/721640,

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 canapele extensibile, 2 mese. 6 scaune, 
2 dulapuri cu 3 uși, 3 noptiere, toaletă cu oglindă,
2 bufete bucătărie, Deva. Tel. 0254/225034. (T)
• vlnd dormezi una persoană, 35 ron, șl 
recamler două persoane, cu arcuri duble, 160 
ron. Tel. 0254/215325. (T)
• vlnd dulap de haine, suspendat, din lemn 
masiv, preț negociabil. Tel. 0254/227824, 
0729/982281. (6/811)
• vlnd haini din picioare Karakul, neagră, 
mărimea 50, și cuvertură tip covor, țesută 
manual, Tel. 0254/215325. (T)
• vlnd mobili completă pentru apartament 2 
camere, foarte avantajos; se vinde și parțial, 
Deva, I.L. Caragiale, bl. R. ap. 79; asigur trans
portul. Tel. 0723/288282. (T)
• vlnd mobili de cameră: dulap cu 2 uși, 6 
corpuri de bibliotecă, servantă, culoare 
deschisă preț 300 ron. Tel. 0740/317313. (T)
• vând mobU sufragerie, gri, canapea pluș, 
bibliotecă, dulap, birou, preț 1200 ron. Tel. 
0721/238538. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• cumpăr S.D. RAM 512 MB. Informații tel. 
0722/842710. (T) 

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vlnd scurt! de blană, mieluși, mărimea 48 -
50, preț negociabil, preț 400 ron, în stare foarte 
bună. Tel. 0751/983975. (T)

Materiale de construcții (53)

• vlnd dstanțleri pentru fier-beton (pureci). Tel. 
0723/227569. (T)
• vlnd gard de beton, asigur transport și 
montaj. Tel. 0723/659753. (T)

Electrocasnice (56)

• vând mașină electrică de cusut, rusească, tip 
geamantan, oret 180 ron. Tel. 220956. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 30 bucăți porumbei voiajori, sport și 
standard și două voliere. Deva, tel. 0254/225034. 
(T)
• vând cal semimuran de 9 ani, sănătos, fân de 
grădină producție 2006, între 8 ■ 10.000 kg, preț 
negociabil. Tel. 779593. (T)

• vând purcel Marele alb, satul Bărsău, nr.
191, preț negociabil. Tel. 0746/150815, 
0746/601338. (1/3.11) 

• vând porci 100 -190 kg, asigur condiții de 
sacrificare. Tel. 0729/042742. (3/7.11)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând pastile Lomustin (CCMU), 12 bucăți, 
guler damă, jder și una vidră, tv Panasonic, diag. 
70 cm. Tel. 235153. (T)

Altele (61)

• cumpăr lăzi și paleți de plastic. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând cădi de baie nouă, acrii, inclusiv masca 
frontală, și scurgere automată, preț 250 ron. Tel. 
0723/227569. (T) 

• vlnd clntar electronic și mașină de 
măcinat cafea, pentru magazin alimentar, 
preț negociabil. Tel. 0720/368510, 

, 0747/095560.(7/7.11)

• vlnd eonvector fontă plus instalația aferentă 
Tel. 0726/184116. (T)
• vlnd mașini de cusut Naumann germană 
ceas Doxa, damă extraplat, mașină spălat din 
plastic, nouă ladă frigorifică 7 sertare, nouă Tel. 
224643. (T)

Suntem nr. 1 în 
județul 
Hunedoara

• vlnd laclte speciale antiefracție Diskus, 
impprt Germania. Tel. 0723/227569. (T)
• vlnd mașini de pufuleți, preț avantajos. Tel. 
211883, după ora 17. (8/7.11)
• vlnd umbrele Windproof pliante, de damă și 
bărbați, 3 ani garanție. Tel. 0723/227569. (T)

Pierderi (62)
• dne a găsit un câine de culoare galben roșcat, 
mare, cu o pată al bă laceafă și un ham roșu este 
rugat să sune la tel. 0729/110627. Răspunde la 
numele de Max. (T)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pricob Ramona. Se declară nul. (4/3.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pricob Simona. Se declară nul. (5/8.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Șamu Dalia Secunda. Se declară nul. (12/8.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stoica Dorina Maria. Se declară nul. (13/8.11)
• pierdut certificat înregistrare aparținând SC 
Metalstand SRL Hunedoara, eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara. Se declară nul. (10/8.11)

• pierdut telefon Nokia, în zona Primăriei 
Șoimuș; găsitorul este rugat să sune la tel. 
0742/331557; ofer recompensă. (3/811)

Prestări servicii (72)

• Fundația Mundl Deva organizează la cele mai 
mici prețuri cursuri de calificare în meseriile; 
brutar - patiser • produse făinoase, tâmplar, 
tapițer, lucrător social, operator calculator, 
operator radio tv, ospătar, lucrător comercial, 
zidar, sudor, secretar, limbi străine. Tel. 216138, 
0722/358138. (1/8.11)

• transport poreoana Italia ■ Germania - 
Franța-Ipmla-PortuBala, la destlnatte; 
precari miercuri șl vineri. Relații la teL 
0746/311390,074VM6362. (7/1740)

• transport persoanei Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• Internațional Job Expert - agenție acreditată
angajează asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul Italiei. Se oferă cazare șl întreținere 
gratuită salariu 1435 ■ 2000 euro. Relații la 
0257/281818, 0741/115527, 0724/497851,
www.expertjob.ro, international®expertjob.ro. 
(69168)
• Fabrică de cherestea din Bârcea Mare anga
jează motostlvuitorist, ifronist, fochist autorizat 
mecanic auto și muncitori necalificați. Informații 
latei. 0254/236897. (3/26.10)
• societate de pază angajează agenți pentru 
pază Tel. 0723/525399. (5/7.11)
• firmă de construcții SC Kreta Grup SRL din 
Hunedoara, angajează zidari și faianțari; oferă 
200 ■ 350 euro/lună Tel. 0723/689594. (6/7.11)
• Firma Remeca SRL angajează personal 
curățenie. Relații la tel. 0729/887186. (14/8.11)

Decese (75)

Colectivul de cadre didactice de la Școala „Andrei Șaguna” Deva deplânge dispariția prematură a colegei lor,
profesor GABRIELA RÂDUȚLacrimile nu vor putea șterge amintirea unui coleg deosebit, a unui dascăl stimat de elevi și a unui om remarcabil. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(7/8.11)

Comemorări (76)

Cu aceeași nemărginită durere în suflet familia reamintește celor care 1- au cunoscut că la 15 noiembrie se împlinesc 2 ani de la trecerea în neființă a celui care a fost un minunat soț, tată, socru, bunic și cuscru
ing. SABIN BLADAComemorarea va avea loc sâmbătă 11 noiembrie, ora 9, la Catedrala Sf. Nicolae din Deva.
Dumnezeu să-l odihnească în 

liniște și pace.

• SC Danieli» Company SRL Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează agent vânzări. Relații 
latei. 0728/107099. (3/211)
• producător tricotaje angajăm cusătoare cu 
experiență în domeniu pentru atelierul din 
Simeria; decontăm cheltuielile de transport. 
Informații tel. 0723/687218. (9/7.11)

(8/8.11)
• SC DanleBe Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează confecționeri 
textili, telefon 0746/031026 și tricoteri manuali, 
telefon 0720/400977. (6/1.11)
• aodetate comerciali cu profil farmaceutic 
angajează asistent de farmacie și farmacist cu 
normă întreagă, în Deva; pachet salarial 
atractiv, informații latei. 0726/301378. (4/7.11)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, căt și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara și Satu Mare

proprietar și operator al Hotelului Germisara Resort/SPA, selectează 
personal pentru ocuparea următoarelor posturi:

I DIIUCTOR ECONOMIC HOTEL

AUDITORI HOTEL Șl RESTAURANT

Cerințe: calificare conform 

postului, experiență relevantă, 

cazier fără antecedente penale.

Candidați i care îndeplinesc aceste 

criterii sunt rugați să trimită CV 

prin fax: 0256-328721.

Se oferă salariu atractiv.

Persoană de contact: director 

economic Rus Alexandru - la tele

fonul 0356-808810.

Vor fi contactați pentru intervi u și 

procedurile de angajare numai 

candidați! selectați.

(69192)

SC HERAL CONSULTING SRL, 
lichidator al SC REFRACTARA S.A. Baru Mare, organizează, în 
data de O8.12.2OO6, ora 12,30, la sediul Tribunalului Hune
doara, cam. 119, vânzarea la licitație publică a bunurilor 
mobile și imobile aparținând societății:

- TERENURI

- MIJLOACE FIXE, CONSTRUCȚII Șl ECHIPAMENTE
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția even
tualilor cumpărători la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. 
Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 0744-861763, fax 0254- 
206241 . (69138)

I 
* Stimați cititori credincioși, Măicuța Ana este binecuvântată 

de Dumnezeu pentru a ajuta oamenii care se află la necaz 
sau în pragul disperării. Măicuța Ana face rugăciuni, 
masluri și liturghii împreună cu 40 de măicuțe și 40 de 
călugări, în 9 mănăstiri, pentru alungarea oricărui blestem, 
a farmecelor, a bolilor

Anca, din Deva: Mulțumesc Măicuței Ana pentru că mi-a 
salvat căsnicia.
Dinu, din Hunedoara: Mulțumesc Măicuței Ana pentru că 
mi-a salvat firma de la faliment.
Emilia aduce mii de mulțumiri Măicuței Ana pentru că i-a 
scăpat copilul de alcoolism.
Alex, din Deva: Mulțumesc Măicuței Ana pentru că mi-a

dezlegat cununiile, după 41 de ani de singurătate acum sunt căsătorit.
Viorel:. Mulțumesc Măicuței Ana. Deși nu am putut merge le mănăstire, am fost ajutat 
telefonic să mi se întoarcă soția acasă.

Persoanele care nu se pot deplasa la mănăstire pot apela și telefonic la nr. 0728.79935. 
(68960)

SC METAL AUTOCOM SA, cu sediul în localitatea Deva, 
Str. Depozitelor nr. 18, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul „Recupe
rarea și comercializarea deșeurilor și resturilor recidabile", situat în 

localitatea Deva, Str. Depozitelor, nr. 18.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, 
zilnic, între orele 8-16.

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data anunțului.

(69145)

Sanatoriul de Pneumoftlzlologle fi Agenția 
pentru Protecția Mediului Hunedoara anunță 
publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiul de 

evaluare a impactului asupra mediului privind proiectul „STAȚIE DE 

EPURARE A APELOR REZIDUALE LA SANATORIUL DE PNEUMOFTI- 
ZIOLOGIE BRAD" ce va avea loc în data de 19.12.2OO6 la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad, str. Măgura, nr. 25, jud. Hunedoara, ora 16.OO. 

Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiectului 

propus pot fi consultate zilnic, între orele 8.00-16.00, la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 

25.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenției pentru 

Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, până la 
data la care va avea loc dezbaterea publică. 1 (69140)

CONSILIUL LOCAL al comunei GHELARI
organizează CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea a trei posturi de 

REFERENT cu contract de muncă în cadrul COMPARTIMENTUI UI 
PUBLIC local specializat de Poliția Comunitară - conform Hotărârilor 

nr. 6/2005 și nr. 18/2006 ale Consiliului local Ghelari
CONDIȚII tare trebuie îndeplinii» ■ i umul.it iv dr > .iiu • i midnl.ili
■ sa tie cetatean român cu st.igiul militar săli' Im ut,
• apî din puncl de vedere meditai (h/n si p.ilin), < u o « tmdilit- h/i< .1 dr<>s<‘bii.i 
pentru exercitarea fum tiei

tara ante<edenle penale
• domiciliul stabiliri comuna Ghelari. judcrtil Hi ir u ■(!«ren 1

studii, licelul absolvit cti diploma
• comportament coiespuivăîor in son-4 ib- >i lannln-
Concursul/examenul va avea loc la smh:il C oiisilmhii I ot ,il (Jului, iii dala de 
24.11 2006, ora 10.00.
Dosarele vor fi depus? la sediul C onsilmlut I o< al Glielan. sti Rus- a, nr b, judelui 
Hunedoara, pana la data de 20.11.200b, nr.-i 12 OO
Bibliografia pentru concurs/examen este alisala Li sediul ( onsiliulm l oi al Glielan, 
str. Rusca, nr.5, județul Hunedoara. începând cu dală public .un prezentului anunț 

caută pentru dezvoltarea echipei 
în Deva

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

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• comision din vânzări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modem și sigur;• echipament.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

CELEBRA TĂMĂDUITOARE LAVINIA 
care lucrează cu al 6-lea simț se află acum în Deva la 
cerința oamenilor care se confruntă cu probleme de 
genul: cununii legate, 
alcoolism, impotență, 
aduce spor în casă și în 
afaceri, și altele.
Mihai din Brad: mulțu
mesc d-nei Lavinia pentru 
că mi-a reîntors soția 
acasă după o lungă pe
rioadă de despărțire, v-o 
recomand cu încredere.
Tel.: 0740-870747, 0722- 
426390.

(68963)

RECLAME

http://www.expertjob.ro
international%25c2%25aeexpertjob.ro
umul.it
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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Favorit la People's Choice
• Divorțează. Britney Spears a cerut divorțul de soțul ei, dansatorul Kevin Federline, la mai puțin de două luni de la nașterea celui de-al doilea copil al lor, un eveniment despre care presa mondenă scria de câteva luni.
• Senatul a aprobat. Un proiect de lege care autorizează donarea umană în scopuri terapeutice a fost adoptat de Senatul australian, înainte de a fi supus la vot în Camera Reprezentanților.

Motor Show La Essen Motor Show, în Germania, a fost prezentat Fiat 126 Flat Out. Peste 570 de expozanți își vor prezenta ultimele noutăți în perioada 1 -10 decembrie. (Foto: EPA)

■ Johnny Depp este 
favorit la premiile Peo
ple1 Choice, distincții 
acordate de către public.

Los Angeles (MF) - Johnny Depp, starul seriei „Pirații din Caraibe”, conduce în topul nominalizărilor la premiile People's Choice din America, distincții acordate în urma voturilor online primite din partea publicului. Câștigătorii vor fi anunțați în 9 ianuarie.Depp a fost nominalizat la trei categorii: actorul favorit al publicului, pentru care concurează cu Tom Hanks și Denzel Washington, cel mai bun actor într-un film de acțiune, pentru care concurează cu Samuel L. Jackson și Jet Li, și cel mai bun parteneriat pe ecran. Depp (43 ani), numit anul trecut actorul favorit al publicului, împarte cea de-a treia nominalizare cu partenera lui din seria „Pirații din Caraibe”, Keira Knightley.Printre alți nominalizați la mai multe categorii se numără Halle Berry, aflată pe

Johnny Depp (Foto: epa)lista pentru actrița favorită a publicului alături de Jennifer Aniston și Sandra Bullock. Berry a mai fost nominalizată la categoria cea mai bună actriță într-un film de acțiune, alături de Kate Beck- insale și Urna Thurman.Vince Vaughn a fost nominalizat și la categoria cel mai bun actor într-un rol principal, alături de Matt Damon și Brad Pitt. Pe lista pentru grupul muzical favorit se numără Black Eyed Peas, Nickelback și Red Hot Chili Peppers.
Mândri de Paris

Los Angeles (MF) - Părinții lui Paris Hilton, deținătorii celebrului lanț hotelier, sunt mândri de casetele XXX care o au ca protagonistă pe fiica lor și care au apărut pe internet în urmă cu câțiva ani. Aceste afirmații au fost făcute de Jerry Oppenheimer, un scriitor care se ocupă de realizarea biografiei „House of Hilton”. Strănepoata fondatorului lanțului hotelier Hilton, Paris, în vârstă de 25 de ani, a devenit celebră în 2003, după ce fostul ei iubit a postat pe internet un film cu acrobațiile lor sexuale. Surse apropiate părinților lui Paris, Rick și Katie, au indicat că aceștia nu au fost deloc supărați când filmul XXX „One Night In Paris” a apărut pe internet. Paris Hilton a devenit în timp o femeie de afaceri abilă.

Scorsese (Foto: EPA)

Contract
tos Angeles (MF) - 
Martin Scorsese a 
semnat un contract 
pe patru ani cu Para
mount Pictures, în va
loare de 10 milioane 
de dolari, în urma 
căruia compania 
americană de 
producție are dreptul 
de a vedea prima 
orice proiect al cele
brului regizor ameri
can. Scorsese (63 ani) 
a lansat recent thriller- 
ul polițist „Cârtița", 
primul film de acest 
gen realizat de el în 
ultimii 11 ani, care a 
devenit repede un 
succes de box office.

Shikari este un pui de rinocer care s-a născut luna trecută la Wilhelma Zoo din Stuttgart. (Foto: EPA)
Jackson va cânta live

Londra (MF) - Michael Jackson va cânta live pentru prima dată în ultimii zece ani, după ce va primi premiul pentru întreaga carieră în cadrul ceremoniei de decernare a World Music Awards, pe 15 noiembrie. Ceremonia va constitui și prima apariție publică a lui Jackson în Marea Britanie din ultimii nouă ani.Michael Jackson (48 ani) nu a mai cântat live de când a interpretat melodia „Earth Song”, la ceremonia de decernare a BRIT Awards, în 1996, și unde a fost ironizat de solistul trupei Pulp, Jarvis Cocker. Jackson va fi recompensat cu premiul Diamond pentru contribuția lui la dezvoltarea muzicii. Premiul onorează artiștii care au vândut mai mult de 100 de milioane de albume în carieră. Ceremonia World Music Awards va avea loc la Earls Court din Londra.

Sutien care devine sacoșăTokyo (MF) - Un creator de lenjerie intimă a prezentat ieri, la Tokyo, un nou sutien care poate fi transformat în sacoșă de plastic, în cadrul unei campanii promoționale contra distribuției excesive de sacoșe din plastic, o problemă pentru mediul înconjurător.Sutienul „Rangers”, de la numele unor personaje de televiziune cu puteri supranaturale, ale căror bonete se puteau transforma în saci, va

fi oferit împreună cu lenjerie de corp asortată pe care este inscripționat textul: „Gata cu sacoșele din pastie!” Sutienul este fabricat din fibre de poli- ester obținute din materiale reciclabfle.în fiecare an, comercianții japonezi distribuie aproximativ 30 de miliarde de pungi din plastic, dintre care o treime sunt aruncate înainte de a fi utilizate, a explicat creatorul de lenjerie Triumph.

Izabela Szebestyen este născută în zodia Capricorn, îi plac mode- lingul, muzica și natura. Fata zilei o găsiți și pe 
wwwjiupn.ro

Riscă 40 de ani de închisoare
■ Actorul Wesley Snipes 
riscă până la 40 de ani 
de închisoare la reve
nirea în Statele Unite.Miami (MF) - Actorul american Wesley Snipes (44 ahi) riscă până la 40 de ani de închisoare, pentru că nu a încheiat nici un acord cu autoritățile fiscale care i-ar fi permis să evite închisoarea, așa cum vehiculase presa de specialitate, știre confirmată de procurorul care se ocupă de caz.„Nu s-a încheiat nici un acord cu acesta, ceea ce facem este să discutăm cu agenții săi pentru a planifica întoarcerea lui (în Statele Unite n.r.), pentru că este în străinătate și

Almodovar și Cruz (Foto: epa)

Snipes este acuzat de fraudă fiscală (Foto: epa)pentru a se preda autorităților”, a indicat purtătorul de cuvânt din partea procurorului statului Florida, Steve Cole.
„Nu există nici o înțelegere, nu s-a negociat nimic în legătură cu acuzațiile”, a adăugat acesta. în urmă cu o săptămână,

cotidianul Variety, „biblia” Hollywood-ului, a anunțat că Snipes, aflat în prezent în Namibia pentru filmări, a încheiat o înțelegere cu autoritățile fiscale care îi permite să evite închisoarea. Snipes ar fi acceptat să se predea autorităților la întoarcerea sa în Statele Unite și să-și plătească datoriile în rate.în octombrie a fost emis un mandat de arestare pe numele actorului, în Tampa, Florida, pentru fraudă fiscală și asociere în vederea comiterii de infracțiuni. Potrivit actului de acuzare, Snipes nu a completat declarațiile federale de impozitare pentru 1999-2004 și a conspirat împreună cu alte două persoane pentru a cere returnarea a 12 milioane de dolari.
Almodovar o vrea pe Kidman

Madrid (MF) - Regizorul spaniol Pedro Almodovar plănuiește să realizeze începând cu anul viitor un film în care să le reunească pe Nicole Kidman și pe muza lui, Penelope Cruz, fostele iubite ale actorului american Tom Cruise.Pedro Almodovar și actrița lui fetiș Penelope Cruz vor să o convingă pe Nicole Kidman să joace în următorul film al

cineastului spaniol. Nicole Kidman ar trebui să accepte fără să mai stea pe gânduri această ofertă pentru că și-a exprimat de mai mult timp dorința de a lucra cu Almodovar.„Pedro știe că iubesc și admir munca lui Nicole. Este o femeie remarcabilă”, a declarat Penelope Cruz. Almodovar a refuzat pentru moment să divulge orice detaliu despre acest proiect.

Parfum Kylie Minogue și-a lansat ieri, la Sydney, noua linie de parfum, „Darling”. (Foto: EPA)

wwwjiupn.ro

