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Cerul va fi partial senin. Piața, renovare cu cântec
dimineața la prânz seara

• Lansare de carte. Astăzi, la Galeria de Artă „Forma" din Deva, la ora 15.00, va avea loc lansarea volumului „10 păcate ale României", autor Cozmin Gușă. La eveniment va fi prezent și autorul. (S.B.)

■ Piața a fost renovată. 
Cum, am aflat de la cei 
care se întâlnesc zilnic 
cu spațiul respectiv.

Deva (S.B.) - „Treabă mântuială în Piața Devei”. Aceasta este concluzia celor care au ajuns ieri și astăzi
de

prin proaspăt renovata Piață Centrală a municipiului Deva. Este părerea unanimă a celor ce zilnic își vând aici produsele, dar și a devenilor care se miră pe ce lucrări a dat banii, din bugetul local, Primăria Deva. Oamenii se plâng de condițiile oferite pentru comercializarea produselor, de

frig, de „capcane” ce atentează la siguranța oamenilor, de reguli prea multe și „fără nici un rost”, de cumpărători puțini și de bezna din hala pieței. Din cele constatate la fața locului reiese o proastă organizare a pieței, considerată ca fiind, de cele mai multe ori, insalubră și nepri-

mitoare. „Până la finalizarea unei lucrări de renovare la o piață ca a Devei rfiai este de lucru! Au fost doar niște reparații!” spunea, ieri, vice- primarul Florin Oancea. /p.3

Vezi alte fotografii pe 

www.huon.ro
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Firme hunedorene de top
Deva (C.P.) - Aflat la a XIII-a ediție, Topul firmelor din județ premiază și în acest an firmele care au obținut rezultate financiare deosebite în anul precedent. Peste 700 de societăți comerciale au obținut în 2005 rezultate economice bune. Un număr de 281 de societăți comerciale s-au clasat pe unul din primele 5 locuri. C.C.I. Hunedoara acordă și trofee și diplome de excelență, înmânarea diplomelor va avea loc azi, la ora 17, la Restaurantul Casina Deva, /p.5

Curtea Școlii Generale Nr. 2 „Lucian Blaga” Deva, va fi asfaltată. Profesorii spun că sunt zece ani de când nu au mai văzut astfel de lucrări în curtea școlii în care predau. (Foto: Traian Mânu)

Polițist bătut de un minor
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■ în timp ce încerca să 
aplaneze un conflict, 
polițistul a fost lovit cu 
pumnul în față.

Hunedoara (M.T.) - O patrulă de siguranță publică din cadrul Poliției din Hunedoara a fost solicitată să intervină la aplanarea unui conflict izbucnit între două grupuri de tineri. Odată ajunși la fața

locului, polițiștii au constatat că tinerii au spart geamul lateral și un far al unui autoturism Mazda, care era parcat pe bulevardul Dacia, proprietatea lui Nicușor Ș., de 30 de ani, din localitate. Pentru că oamenii legii i-au cerut actele, unul din scandalagii, A.M., de 16 ani, aflat în abandon școlar, l-a lovit cu pumnul în față pe agentul care a „îndrăznit” să-i legitimeze,

cauzându-i un hematom. Minorul a fost imobilizat și dus la sediul poliției, iar Parchetul de pe lângă Jude-cătoria Hunedoara a dispus cercetarea acestuia în stare de libertate, pentru comiterea infracțiunilor de distrugere și ultraj.
www.huon.ro fi

Bicicliști
Deva (M.S.) - Bicicliș- tii din Deva vor avea propria pistă ce va fi creată pe bulevardul I. Maniu, în sectorul cuprins între bdul. Decebal și 1 Decembrie. Consiliul Local a aprobat ca în zonă să fie construită și o parcare pentru mașini, pe partea dreaptă a drumului, sensul de mers gară-AJOFM.

Autorizații de construcții
în luna august 2006 s au eliberat 46 autorizații de 

construire pentru clădiri rezidențiale în județ, iar de la

Grafica; Cavântui Ober sursa; Direcția Județeană de statîsfcâ

Tăticii aleg să-și crească copiii
■ Aproape 20% dintre 
bărbații care locuiesc la 
oraș preferă să rămână 
în concediu postnatal.

Deva (I.J.) - Promulgarea legii pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a făcut posibil, cel puțin în ceea ce privește Ministerul Muncii, să ofere bărbaților șansa de a rămâne acasă, în concediu postnatal. Din cei 4152 de beneficiari ai indemnizației de creștere a copilului, un număr

de 732 sunt bărbați și 3420 simt femei.Cea mai mare parte a lor - 3318 locuiesc în mediul urban, iar 834 în mediul rural. „O parte din cei care beneficiază de banii pentru creșterea copilului au ales să lucreze înainte de expirarea celor doi ani legali de acordare a indemnizației. Din totalul de 513 a celor care au ales această opțiune, 376 sunt bărbați”, declară Monica Dănilă, președinta filialei Hunedoara a ANES.
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JJZWJWZCC .t-• Acuze. Președintele PIN, Cozmin Gușă, a declarat ieri că fostul premier Theodor Sto- lojan a lucrat cu fosta Securitate și că a fost șantajat în 2004 de PSD pentru a se retrage din cursa prezidențială, Stolojan a negat acuzațiile lui Gușă, catalogându-le drept „improvizații", și a apreciat că liderul PIN „fabulează".

Majoritari in Congres Bătălia pentru Congres

Posibil 
candidat

București (MF) - Fostul lider al PSD Adrian Năstase a declarat, miercuri seară, că e posibil să accepte sugestia unor colegi de a candida lâ președinția partidului la Congresul din 10 decembrie, precizând însă că acest lucru nu este prioritar pentru el. „E o sugestie pe care mi-au făcut-o mai mulți colegi. O să reflectez foarte serios. E posibil să accept să candidez”, a declarat Năstase la Realitatea TV, răspunzând unei ^ntrebări. El a spus că, deocamdată, nu consideră o prioritate candidatura sa. Năstase a a- preciat că, la congres, ar trebui clarificate problemele de doctrină ale partidului. în opinia sa, nu este statutar ca, la a- celași congres, să fie modificat și statutul și să fie organizate și alegeri interne.

Adrian Năstase (Foto: arhivă)

Robert Gates
(Foto: EPA) 

În locul lui 
Rumsfeld
Washington (MF) - 
Președintele SUA 
George W. Bush, a 
anunțat miercuri de
misia secretarului a- 
merican al Apărării, 
Donald Rumsfeld, și 
a precizat că acesta 
va fi înlocuit de fostul 
director al CIA Ro
bert Gates. Robert 
Gates a condus A- 
genția Centrală de 
Informații în perioada 
1991-1993. Gates 
este în prezent preșe
dinte al Universității 
Texas A&M din Te
xas. „Este momentul 
potrivit pentru o no
uă conducere la Pen
tagon", a spus preșe
dintele Bush. Donald 
Rumsfeld (74 ani) a 
ocupat funcția de se
cretar al Apărării de 
la 20 ianuarie 2001, 
la începutul manda
tului lui Bush. El a 
fost aspru criticat de 
opinia publică pentru 
politica sa din Irak.

■ Democrații au repur
tat o victorie completă, 
preluând controlul în 
Congresul american.

Washington (MF) - Democrații; care au câștigat majoritatea în Cameră Reprezentanților, au obținut miercuri o victorie completă, preluând controlul și asupra Senatului Statelor Unite, potrivit ultimelor date.Democrații dețin 51 de posturi, din cele 100 din Senat.Republicanii, care au condus Casa Albă din 2001, dețineau majoritatea In Camera Reprezentaților din 1994 și controlau și Senatul de 12 ani, cu excepția unei scurte perioade de timp, între 2001 șl 2003.

Democrații aveau nevoie de un număr de 229 de membri în Camera Reprezentanților, 51 de senatori și 28 de guvernatori din numărul total de 50. El au câștigat de asemenea și majoritatea în cadrul mai multor Congrese locale.
O peformanțăPentru a obține majoritatea în Senat, democrații aveau nevoie să ia republicanilor șase locuri, fără să piardă vreunul. Puțini analiști vedeau posibilă această performanță Înaintea alegerilor.Președintele american, într-o conferință de presă organizată la o zi după alegerile care 11 vor condamna pe Bush să coabiteze cu Partidul Democrat în ultimii doi de man

dat, a precizat că Iși asumă o responsabilitatea pentru înfrângerea suferită.Bush, care se obișnuise, timp de șase ani, să se bazeze pe sprijinul majorității din Congres, i-a felicitat dimineață pe liderii democrați și și-a afirmat voința de a colabora cu ei.Democrații au anunțat deja faptul că vor acționa rapid pentru a crește salariul minim pe economie.Victorioși, democrații au cerut imediat schimbarea strategiei din Statele Unite.Președintele democraților, Howard Dean, a declarat că electoratul a acordat celor a- leși, „un mandat pentru a face lucrurile în Irak într-un mod diferit”.

Rapubllcani: 43 Damocrațl: SI

SENAT
100 da locuri, SI nacasara pantni a m 
obțină majoritate*, 33 pusa la Mtai*

CAMERA REPREZENTANȚILOR 
Toata 435 puM ia Miale

Surer U.S. CongrMi

obțină majoritatea 

Damocrațl: 223 
Au câștigat: 30

O ORPHIC HWS

Trupurile celor 18 palestinieni uciși în bombardament au fost îngropate (Foto: epa)

Mii de oameni la funeralii

Survol
Tir (MF) - Aviația militară israeliană a pătruns din nou, ieri, în spațiul aerian libanez, în contextul în care Parisul și-a reiterat apelul pentru oprirea acestor survoluri, după un grav incident cu Căștile Albastre franceze.Două avioane de vânătoare israeliene au survolat la joasă altitudine localitatea de coastă Naqura, Cartierul General al Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (FINUL).

Numeroase victime în Irak
Bagdad (MF) - Un număr de 14 irakieni, printre care un militar, au fost uciși ieri dimineață, în urma a cinci atentate comise la Bagdad, unde violențele s-au intensificat după o scurtă perioadă de acalmie.Explozia unei bombe, ascunsă într-un sac de plastic, într-o piață alimentară din Bagdad, a provocat moartea a trei civili și rănirea a altor 19.Explozia unei mașini-capcană într-un cartier din estul Bagdadului s-a soldat cu moartea a cinci civili și rănirea a încă 25.Doi civili au fost uciși iar alți șase răniți, 

în urma exploziei unei mașini-capcană în apropiere de facultatea de arte frumoase, din nordul Bagdadului.în cartierul mixt al-Qahira, situat în nord-estul capitalei, o mașină-capcană a explodat provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 12.în centrul capitalei, pe strada Palestina, un soldat a murit iar patru civili au fost răniți, ca urmare a exploziei unei bombe la trecerea în zonă a unei patrule a armatei.în sudul tării, un civil a fost ucis și alți trei răniți, în explozia unei bombe într-o localitate din nord-vestul provinciei Amara, la sud de Bagdad.

într-unul din cele cinci atentate au murit 6 
irakieni, alți 28 fiind răniți (Foto: epa)

CUVÂNTUL JURNAL
Cuvântul liber 
este auditat de 

Birou. Român de 
Audit al Tirajelor.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL,
1 Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

Nr. ISSN 1220-9570

Gaza (MF) - Zeci de mii de persoane din Gaza au participat, ieri, la funeraliile celor 18 victime ale atacului israe- lian, un eveniment despre care palestinienii spun că va intra în istorie cu numele de „Ziua Neagră” a masacrului.Trupurile neînsuflețite ridicate de la morga spitalului au fost purtate în marșul tradițional pe străzi. Militanții au însoțit cortegiul, trăgând focuri de armă în aer.înmormântările și rugăciu-

nile în grup au avut loc după- amiază, când organizatorii au estimat prezența a zeci de mii de persoane pe străzile orașului Gaza și în localitățile învecinate, Beit Hanoun și Beit Lahiy.Pe fondul funeraliilor, palestinienii din Gaza au jurat să se răzbune pe Israel, ai cărui lideri și-au exprimat re- mușcările față de numărul mare de victime, pe care oficialii militari le consideră rezultatul unor atacuri ale arti-'

leriei, care și-au depășit ținta.Masacrul de miercuri din orașul Beit Hanoun i-a unit pe palestinieni, după luni întregi de lupte interne între facțiuni. Criticile venite din Europa și Orientul Mijlociu au pus într-o lumină nouă tacticile de luptă ale Israelului pe un teritoriu pe care l-a părăsit anul trecut.Printre victime s-au aflat 13 membri ai unei singure familii de palestinieni, șapte copii și patru femei.
Gâlceava între liberali
1 Theodor Stolojan: Nu 

există o propunere con
cretă de dialog din 
partea conducerii PNL.

București (MF) - Fostul lider PNL Theodor Stolojan a declarat, ieri, că nu există o propunere sau un termen concret pentru stabilirea unui dialog cu conducerea PNL pentru reîntoarcerea sa în partid, precizând însă că „a- cest dialog nu poate să înceapă decât de la acceptarea platformei de reformă”.Liderul PNL Călin Popescu Tăriceanu a declarat, marți, răspunzând unei întrebări privind posibilitatea reprimirii lui Theodor Stolojan în partid, că în PNL are loc oricine susține necesitatea u- nui partid liberal puternic, în timp ce Gheorghe Flutur s-a

pronunțat clar în favoarea întoarcerii lui Stolojan în PNL.Reintegrarea în structurile PNL a lui Theodor Stolojan este susținută într-un apel pentru unitatea partidului, difuzat ieri și semnat de 35 de liberali în frunte cu Gheorghe Flutur, aceștia numindu-1 pe fostul consilier prezidențial „liberalul cu cea mai mare credibilitate publică”.
Antonescu amenințăLiderul deputaților liberali, Crin Antonescu, a declarat că va demisiona de la șefia grupului PNL din Cameră dacă o majoritate a acestuia va solicita începerea de negocieri cu Theodor Stolojan, susținând că nu ar putea reprezenta un grup „de asemenea calitate”.„S-a discutat foarte mult, în ultimele zile, despre așa-zisa platformă a unui grup de foști

Theodor Stolojan (Foto: arhivă)membri PNL și s-a vorbit chiar despre grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților, lăsându-se a se înțelege că sunt simpatizant al unui proces de mediere, de pace și de recupare a găinilor pierdute care fac ouă de aur”, a declarat Antonescu.Antonescu a precizat că va demisiona de la șefia grupului deputaților PNL dacă majoritatea va cere revenirea lui Stolojan în partid.

17 anî de la~ - 
căderea Zidului »Berlin (MF) - Membrii clasei politice și cetățenii germani au depus, ieri, coroana de flori la Memorialul ZidvFg lui Berlinului, în amintireW persoanelor ucise sau rănite ’ în încercarea traversării barierei care diviza Europa.Căderea Zidului a fost unul dintre cele mai fericite momente din istorie deoarece a fost posibilă grație oamenilor de rând, a afirmat conservatorul german Gunter Nooke (CDU) în timpul ceremoniei.Ministrul regional Harald Wolf (neocomunist) și directorul Oficiului pentru Gestionarea Arhivelor Poliției est-ger- mane (STASI), Marianne Birt- hler, au aprins lumânări în fața Memorialului Bernauer Strasse, locul simbolic pe care se ridica Zidul Berlinului.O porțiune a Zidului cu o lungime de 300 de metri a fost păstrată în acest loc, unde au fost depuși numeroși trandafiri. Potrivit Centrului de Studiere a Istoriei Recente de la Potsdam (est), 125 de persoane au murit încercând să traverseze frontiera dintre cele două Germanii între 1961 și 1989. Punctul vamal de la Bernauer Strasse a fost primul care a permis trecerea între cele două Germanii în seara de 9 noiembrie 1989.La 17 ani de la căderea Zidului Berlinului, locuitor/"' • fostei Germanii Democrate i» consideră în continuare cetățeni de categoria a doua, îh condițiile în care rata șomajului este de două ori mai ridicată decât în Vest, durata zilei de lucru este mai mare, iar salariile sunt mai mici.
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,• Pensionari. Poștașii vor începe, săptă-i mâna viitoare, distribuirea la domiciliu a etaloanelor pentru persoanele care au optat | pentru plata pensiilor prin bancă, în cont ’curent sau card, operațiunea urmând să fie făcută lunar, începând din noiembrie, prin ^intermediul Poștei. (C.P.)
• Dispărută. O femeie de 40 de ani,' ’sf’etronela M., bolnavă psihic, din Petrila, este Scăutată de polițiști, după ce miercuri, în juruli orei 08:00, o vecină a femeii, Rozalia R., de ;38 de ani, a anunțat dispariția acesteia.' Femeia a dispărut de la domiciliu din data| de 04.11.2006. (M.T.)

In piață cumpărăm pe bâjbâite

Speranța s-a 
întors

jDeva (M.T.) - Tânăra d$ 13 ani, Antoanela Speranța Dan, dată dispărută de acasă, luni, s-a întors la domiciliu.Fata a plecat de bună voie cu prietenul ei din fața unui bloc de pe strada M. Eminescu din Dieva. După ce și-au vizitat rudele din Timișoara s-au întors în Idealitate. Speranța nu a mers acasă, ci la rudele de pe strada Victor Bâbeș, din Deva, care auanunțat oamenii legii că făta a apărut. LucrătoriiServiciului Investigații Uriminale au încre-dințat-o familiei. Cercetările simt continjiate de polițiștii deveni pentru a'stabili cauzele și împrejurările dispariției minorei.

Suspen
dare
Deva (M.S.) - Cele 
trei persoane care au 
declanșat miercuri 
greva foamei în fața 
sediului Prefecturii 
au încetat ieri protes
tul, după ce au avut 
o discuție cu membrii 
Comisiei de Dialog 
Social a județului. 
„Am suspendat gre
va foamei până când 
vom primi un răs
puns din partea Pre
fecturii. Ni s-a promis 
că situația disponipili- 
zaților de la Rempes 
va fi reanalizată", a 
declarat Elena 
Căinanț. Greviștii 
foamei solicitau plata 
unui număr de 12 
salarii compensatorii 
pe care susțin că ar fi 
trebuit să le pri
mească în 2003, 
când au fost disponi- 
bilizați.

■ Lucrările de reno
vare, nefinalizate, la 
Piață nemulțumesc pe 
toată lumea.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocanlclu@informmedla.ra

Deva - Ieri, în jurul orei 12, hala Pieței Centrale din Deva era „în nocturnă”, după cum s-a exprimat un cumpărător care tocmai îi trecea pargul. Chiar dacă au fost montate becuri fluorescente! După recenta renovare „s-au vopsit din greșeală unele geamuri, dar vor fi montate încă 16 neoane”, susține Florin Oancea. Vânzătorii se plâng

însă și de frig care din cauza „trebii de mântuială” făcute le va dă de furcă toată iarna.
în nocturnăUn alt neajuns este „ridicarea mărfurilor de pe tarabe și scoaterea lor din hală până la ora 18.00 și interzicerea depozitării mărfii în hală, care trebuie adusă, zilnic, pe mese cu plăsuța!” (Petru Mardare - comerciant). „Această problemă nu va mai exista de mâine (astăzi n.r.)” - preciza viceprimarul Oancea.Nu sunt doar acestea neajunsurile „noii piețe”. „Luminatoarele din plafon au fost vopsite, scurgerile și grătarele de deasupra acestora sunt un

Petru Mardare (Foto: co Viorica Omotă (Foto: co

Dotări la Cardiologie
■ Secția Cardiologie a 
Spitalului Deva a fost 
dotată cu un aparat de 
testare a efortului.

t
t

L

pericol de accidentare, arătând în prezent ca niște gropi mascate cu o brumă de bitum, iar cumpărătorii, pe asemenea întunecime, nici nu-și pot alege marfa! Nu vom mai avea, până la urmă, cui vinde produsele!” se plângea Viorica Omotă. Viceprimarul Oan

cea a răspuns acestor recla- mații susținând că „bugetul nu ne-a ajutat să facem mai mult, dar la anul vom continua lucrările. Piața va avea apă caldă și rece, aer condiționat și va fi asfaltată așa cum trebuie nu doar în hală ci pe tot spațiul pe care-1 ocupă!”

ă 
r e i i

AZI, 10 noiembrie se anunță un bal al bobocilor plin de antren. Sala Sporturilor ■tdin Deva va găzdui, începând cu ora 18:00, «Balul Bobocilor Liceului Sportiv din Deva. •{■Invitați speciali: Nek, Glaudia și De Mar- 
«CO. WOW! (Foto: ct)

Deva (I.J.) - Bolile de inimă vor putea fi depistate mai ușor cu ajutorul unui aparat de testare la efort a bolvanilor. De un astfel de aparat a beneficiat șl Secția de Cardiologie a Spitalului Județean Deva după ce SC Carpatcement SA a susținut financiar în proporție de 60% achiziționarea lui. „Nu pot să mulțumesc îndeajuns firmei de la Chișcădaga care ne-a sponsorizat cu o sumă cu cinci cifre în euro pentru achiziționarea aparatului. Mai puțin de jumătate din bani a reprezentat contribuția Spitalului - 8.000 euro.Aparatul evidențiază bolile cardiace, printre care se numără cardiopatia ische-

k

Aparatul modern (Foto: T. Mânu) mică, care nu reiese după efectuarea unei simple electrocardiograme”, declară dr. Gheorghe Basarab, șeful secției Cardiologie din cadrul Spitalului Județean Deva.Aparatul de testare a efortului este una din metodele foarte importante în etapele de diagnosticare clinică și evolutivă a bolilor cardiace. Aparatul monitorizează electronic modificările de ritm cardiac și afișează electrocardiograma și tensiunea arterială.

Fetele noastre ți stau la dispoziției Te așteptăml

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

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

■ alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Este corect 

fim amendați dacă nu facem 
ț^ializele medicale obligatorii?

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

comentarii, însoțite de nume.

•Trimite SMS conținând cuvântul

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri

mis până în data de 10 noiembrie, ora 24.
JURNAL

așteaptă în Trident!
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Cuvântul liber te

Hepatitele sunt boli 

inflamatorii ale ficatului 

caracterizate prin necroză 

hepatocelulară difuză sau în 

focare. Se cunosc hepatitele 

acute virale (A, B. C. D. E,

fizică și psihică, sindrom dispeptic, 

subicter sau icter, alterarea testelor 

hepatice specifice.

Profilaxia hepatitei cronice constă în 

tratarea corespunzătoare până la 

vindecare clinică a hepatitei acute 

virale, evitarea factorilor 

fiepatotoxici (alcool ctc.). Netratarea 

corespunzătoare a hepatitei cronice 

poate conduce la ciroză hepatică.

Tratamentul hepatitei se realizează 

sub supravegherea 

medicului specialist
Remediile ■Qr *-•' 
fitoterapeutice pot U' v::. i _ 

ameliora proporție H

ă din cazuri. iNUhMi,

Rude, până la bani...
■ Două adolescente 
șî-au răsplătit gazda 
într-un mod 
neobișnuit.

Caransebeș (I.P.) - Zilele trecute, angajații postului de Poliție T.F. Caransebeș au reușit să rezolve un caz inedit. în timpul patrulării trenului rapid 360, care circulă pe ruta București- Beograd, oamenii legii au considerat suspecte două minore, atenția fiindu-le atrasă de o borsetă voluminoasă purtată de una din fete. Polițiștii le-au legitimat și au întrebat ce se află în borsetă. Ezitările pasagerelor au confirmat bănuielile și, la verificarea ulterioară, s-a constatat că în borsetă se afla suma de 111 milioane de lei vechi. Cele

două minore, M.E., de 16 ani, și S.A., de 15 ani, ambele din Hunedoara, au mărturisit că banii au fost sustrași de la o rudă a M.E., din Craiova, la care au fost în vizită. Polițiștii au aflat numărul de telefon al rudei păgubite, au sunat și au întrebat dacă cele două minore se află în vizită la acesta. Deranjat de telefonul primit în toiul nopții, păgubașul a răspuns că cele două fete sunt în locuința sa, dar dorm. Polițiștii l-au rugat pe interlocutor să se asigure dacă cele două sunt în dormitor. Bineînțeles, fetele nu se aflau în pat, fiind reținute de polițiști. Din fericire, victima și-a putut recupera banii și, pe viitor, cu siguranță va fi mai atent cu cei care-i trec pragul.
Statul specialistului

Fitoterapie pentru
hepatita cronică

Farmacist spetăafc! SEPTIMIA ȘER8AN
Director al LABORATOARELOR FARES BI0 VITAL

provocate d evirusutile 

hepatotrope specifice, precum 

și hepatita cronică, stadiu 

intermediar între hepatita acută 

șt ciroza hepatică.

Hepatita cronică se 

caracterizează prin astenie

Acestei terapii i se asociază, la 

indicația medicului, balneo- 

fitoterapie și regim dietetic 

corespunzător.

Dintre preparatele FARES vă 

recomand Tinctura de 

Rnsiopască și Ceaiul Hepatic.

TINCTURA DE 
ROSTI) PASCĂ - este unu! 

dintre cele mai importante 

remedii vegetale ale hepatitei. 

Are efect colereîic colagog și 

analgezic, fiind activă în special 

în cazurile cu icter persistent și 

sindrom dispeptic de tip biliar. Sc 
recomandă utilizarea pe cale internă 

a 10-ÎS picături diluate kt 100 ml 

apă sau ceai, de 2 ori pe zi.

CEAIUL HEPATIC are efect 
hepato-protector și coleretic-colagog 

(stimulează activitatea bilei și 

provoacă eliminarea ei în intestin. 

Este recomandat In hepatită acută și 

cronică și în diskinezie

I a res
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Sunteți Indispus din cauză problemelor IrtiKMi sw ca vă confruntați de mal mult decizii Importante,

Calendar Greco-Catolic____________________________
Ss. Olimp, Sosipatru, Erast și însoțitorii lor, ap. dintre cei 

70; S. Orest, m.

Capricorn$e pare că nu aveți spor în o lipsește simțul pr^tft?. Nu forțați lucrudle șl < activități de rutină.

Calendar Romano-Catolic_______
Ss. Leon cel Mare, pp. înv.; Tiberiu.

1483 - S-a născut
tantismulul,

Luther, fondatorul protes-

1508-A apărut prima cartepe MtoM țării noas-

. ii" rfir Mâță poetul
(n? 20 actombrle

din viajâ Alexandru 

constructor al cele- 
Mui pistol automat CM mal sdtaMI aim'â tUn 
1^5-S-a nâscut actorul Rlehătd Burton (fotoHm. 1984).

«Zbor dea-

VREMEA
.4» vtnen r

maxim
-4’minim

Prognoza pentru astăziCer predominant noros. Maxima va fi de 7°C, iar minima de -4°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer parțial noros. Maxima va fi de 7°C, iar minima de -4°C.
Duminică. Precipitații. Temperatura maximă va fi de 7°C. Minima va fi de circa -3°C.

Calendar Creștin-Ortodox_________________________
Sf. Ap. Olimp, Rodion, Erast și Sosipatru; Sf. Mc. Orest.

'*1 S.

ttUEfe

‘Wfti

liftei

Soluția Integramel din numărul precedent M - I - E - I - NAFRAMUTA - RA - RUS

- R - BARIS - COC - MAI - VAL - HAM - DOTAT - A - ABIA - RU - TB - OALA - L

- RÂND - LUP - DOR - EPATA - BASMA - AN - TOCA - AICI - UD - RO - AMIC

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
r--------
| Nume.....
I Prenume 
! Adresa ...

în perioada 4 noiembrie -1 decembrie, Cuvlntul Uber 
vrea să continui săH demonstrezi cât de ușor te poți 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Integra mele 
apărute în această perioadă, realizează o colecție ;l 
trlmlte-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la DPI, 
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, îh 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA IȚI DĂM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angijațll Inform 
Media si nici rudele acestora de gradele I șl II.

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? I 

DA □ NU □

în prima parte a zilei sunteți eam eorts g «r^ment contradictorii care vă pot afecta nefeple cu partea ' viață.
M

Taur

GemeniSunteți hipersensibil $1 gmIuk ceea st. decizii corecte. Amânați afacerile g hN sita putere de concentrare.
RacIn prima part» a zM nu ti _ ați reușit să rezolvați tot ce v-ațl propus. Nu «te cană Inslstațll
Leu_________ ______._____________ * /• : ,Dimineață s-ar putea ca rotațiile eu tră să fie puțin tensionate tfin cauză ci nu reușiți sâ înțelegeți corect.
Fecioarăfilu este momentul să ‘ astăzi vă cam lipsește simț fante în domeniul
Balanțăîn prima parte a zM s-ar putea să avr nlcare cu cei din jur. încercați vl aauia| j să lămuriți neînțelegerile!
ȘcorpionNu este o zl bună pentru întâlniri ck prietenii fl nici tru călătorii în interes de afaceri; SMMÎ de si care o reslmțiți vă îngreunează comunicarea.
Săgetător _______ . . . 'Aveți planuri mari și v-a'ți propus săi Importantă care v-ar aduce verMri ■ că veți reuși.

VârsStorUn eveniment neașteptat oin cursul dimlnețil vă i gramul, peste cap. Spre'^eâTă vej nu v-ați văzut de mult s
• * •* 'S'i'fsf'Hr5.

Pejtl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ;Se pare că nu sunteți |n formă, nu vă asumați nici un risc.. Dto decare o resimțiți, capacitățile fiice și Infetectuale suM

Astăzi, furnizarea energiei electrice va fl întreruptă ta ve
derea executării de lucrâri programate, intre orele: 

8.00-14.00 ta tacalităiile Goleș. Clătita, Bâbâca, Hășdău, 

Vălari, Nisipoasa;
8.00-16.00 ta tarata de Jos (spre Stiejărel), kuneșoara.

Ga»  \____ ____________ ———j_________
Astăzi. furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Ml_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
fetâzi, furnizarea apei potabile na va ti întreruptă.

BEȚETA ZILEI

Supă de orez
Ingrediente: 1,5 1 apă fiartă în care se adaugă un cub de vegeta de pui sau de legume, 1/2 pahar orez, 3 ouă, zeamă de la 2 lămâi mici, sare, piper.
Preparare: Se fierbe âpa apoi se adaugă cubulețul de vegeta și puțină sare, după gust. Când apa fierbe se adaugă orezul. Se fierbe orezul până când este puțin umflat (nu foarte tare). Se mai adaugă apă dacă supa e foarte groasă, în funcție de preferințe. Se bat ouăle bine cu mixerul apoi se adaugă zeama de lămâie și se mai bat puțin, apoi se toarnă în supă ușor, amestecând mereu cu telul în formă de pară. Atenție: ouăle trebuie să fie bine bătute, altfel se fac omletă în supă. Se mai fierbe puțin, apoi supa este gata.

7:00 Jurnalul TVR 

8:00 Justiție militară (s).
0Cu: David James Elliott 

990 Mic, da' voinici (r) 
930 Desene animate:

Sabrina 
10:25 TVR 50. Izolați In

România. TVR - singu
rul prieten 

10:35 Un european ca mine
(r) 

11:05 Garantat 100% (r) 
12:00 Dis-de-searâ (r) 
13:00 Cony și restul lumii 

0(ep. 73, comedie, SUA) 

13:30 Desene animate:
Club Disney (SUA) 

1400 Jurnalul TVR 
1530 Tribuna partidelor par

lamentare 
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Interes general. Trans
misiune directă

7:00 Știrile ProTV. Ce se 
tatâmplâ doctore? Te 

uiți șl câștigi
9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
0(s)

11:00 Ultima noapte de 

dragoste 
(dramă/actiune, Româ
nia, 1979). Cu: 
Vladimiri Gaitan, Ghe- 
orghe Dinică

13:00 Știrile ProTv. 
Te ui(i și câștigi

color
18:00 Dis-de-seară. Prezintă: 

Ovidiu Uscat, Constan
tin Trofin

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

?

5
f
i
i
i
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î 1490 La Bloc (r)' "

| 1445 Tv (r).
i i câștigi

‘ 16:00 Tânăr și neliniștit (s). 

0C u: Eric Braeden,
■ Joshua Morrow, Lau-

reen Bell, Doug David- 

, son, Peter Bergman,
Heather Tom

! 17:00 Știrile ProTv. Vremea. 

Te uiți și câștigi
; 1745 Familia Bundy (s)
• 18:55 Știrile sportive 
‘ 19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

690 în gura presei cu 

Mircea Badea
790 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
900 In gura presei (r) 

10.00 Concurs interactiv 

11:00 Anastasia (s). Cu: Ele-
Bna Konkova, Petr 

Krasilov, Daniel 
Strakhov 

1200 Vivere (serial) 
13:00 Observator 

Gherghe 
1345 Ziua judecății (r) 

(divertisment) 
1600 Observator 
1645 9595, te învață ce să

Bfad 
18:00 Vocea inimii (serial, 

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

Dafinescu, Alexandro 
Repan, Maria Dinules- 
cu, Andreea Măcelaro 

Șofron 
1900 Observator cu

Poftă bună! (Foto: arhivă)

20:15 Stele de... 5 stele
21:50 Lost Naufragiapi (ep.

09, SUA, 2004). Cu: 

Naveen Andrews, Emi
lie de Ravin, Matthew 
Fox, Jorge Garcia 

^45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

23:05 Lumea dteștel 
355 Celebritățile timpului

tău (s) 
0:10 Bonnie și Clyde

Qfthriller, SUA 1967).

Cu: Warren Beatty, 
Faye Dunaway, 
Michael J. Pollard, 
Gene Hackman, 
Estelle Parsons. 
Regia: 
irthur Penn 

2:1! unemaniacil (r) 
245 Jurnalul TVR (r) Sport

Meteo 
345 Oglinda retrovizoare

(s)

410 Stele de... 5 stele (r) 
540 Lumea dteștel (r)

2400 La servid (s) 
030 Pastorul (SF, SUA 
01999). Cu: C. Thomas

Howell. R.: Peter Hay

man
Viitorul este controlat 
de diverse culte și cei 
care li se alătură tre
buie aduși pe "calea 

cea bună". Pastorii 
sunt cei care, prin 
moarte, izbăvesc 
suflete. Dar cel mai 
bun dintre ei s-a 
săturat de crime. Va 
veni el să-și salveze 

tovarășii într-o lume ta 
■ care libertatea a fost 

Jtată?
Camilla Bundy 

B(fi!m serial, reluare) 

3:00 La Servid
B(fllm serial, reluare) 

330 Pastorul (film, r) 
£00 Apropo TV (r) 
5f0 Parte de certe (r)
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___________________ ___ i
Alessandra Stoicescu și \

Lucian Mândruță.
Sport Meteo

I
-e’l Tablou de nuntă

Avertisment)

2390 Intre lege și crimă
1 4 firiller, SUA 1997). î

Cu: James Belushi,
Tupac Shakur, R.: Jim ■

- - Kouf
Divinei și Rodriguez 
sunt doi polițiști co- 
ropți, care au pro
bleme serioase create 8 

de lipsa banilor. 
Rodriguez a acumulat > 

. datorii uriașe la i 

jocurile de noroc, iar ’ 
... Divinei are planuri

. mult prea mari pentru : 
posibilitățile lui finan- , 
clare.

1$) Observator (r)
XB0 Concurs Interactiv 5

390 Strâln In lumea noas- Ș
I3M (thriller SF, SUA 
.' 2001). Cu: Randy 

; Quaid, Stephen 
Kobolowsky 

5X0 Anastasia (r)

cu

i
î
|i

i

700 ABC... de ce? (r) 7:30 
Noile aventuri ale fiicei ocea
nului (s) 8:00 Lecția de... 
sănătate (r). Viața fără tine 
830 Cutia fantastică (r) 900 , 
Doctor Who (r) 10:00 Tono- 
matul DP2 1130 Caracatița (r) 
1230 Câțiva pași spre un 
management mai bun (doc., 
r) 13:00 Motomagia 14:00 
ABC... de ce? 1430 Explora
torii galactici (s) 15:00 împre

ună ta Europa! Magazin in- 
teretnic 1600 Jurnalul TVR (r) 
16:30 Hollywood reporter (s) 
1700 Doctor Who 1800 Lec
ția de management 1835 Ca
racatița (s) 1925 Ray Mears ' 
(doc.) 20:00 D'ale lui Mitică : 
2100 Ora de știri 22:10 Cam- i 
pionatul de comedie 22:40; 
Planeta Moldova 23:10 Sina
ia forever

500 Poveștiri adevărate (r) 600 
Celebritate (t) 700 Rebelde (r) i 

800 Suflete rănite (r) 900 De 3x 
femeie (r) 1090 Ciocolată cu > 
piper (s) 1100 Bărbatul visurilor ’ 

mele (r) 1200 Pariul iubirii (s, ; 
Mexic, 2004) 1300 Jurământul '• 
(s) 15:15 Rețeta de acasă 1530 * 
Suflete rănite (s) 1630 ovești 
adevărate 1730 Rebelde (s): 
1930 SOS, viața mea! (s) 2030 ■ 
O lume a fiarelor (s) 2230 8 
Tărâmul pasiunii (s) 2330 
Bărbatul visurilor mele (s) 030 s 
Poveștiri adevărate (r) 130 Ș 
Extravaganta Anastasia (s,, 
Venezuela, 2004) 3:15 O lume 

a fiarelor (r)
s

I 
l

7:30 Dragoste și putere (r) ■ 
8:00 Sport cu Florentina 805 ! 
Teleshopping 8:35 Lungul i 
drum către casă (film, r) 1045 ! 
Teleshopping 1190 Tele RON ; 
1300 Play 1430 Dragoste și! 

putere (s) 1500 Schimb de 
case (dramă, 2005) 17:30.

Focus 19:00 Comedia boacă- î 

nelor 19:30 Camera de râs - 
20:00 Bumerangul (comedie, I 

SUA, 1992) 22:00 Mondenii! 
(r) 2230 Focus Plus. Prezintă:ț 
Cristina Țopescu 2330 Arta și ; 
afacerile (comedie, SUA, < 
1995) 130 Focus (r) 230 Sun-î 
set Beach (s)

9:00 Dimineața cu Răzvan și s 
Dani 11:00 Teleshopping 
11:30 Ce bine e acasă! (seri-i 
al) 12:00 Quizzit 13:00 țara Farsele lui Jugaru (r) 18:00 
Iu1 Papură Vouă (divertis- < " 
ment 2004) 13:20 Look who , 
is winning 14:30 Miezul 
problemei (r) 16:00 Națio-j 
nala de bere 17:00 Bărbatul < 
din vis (film serial) 18:00 
Baronii 18:30 Știri .Național ș 
TV 19:45 Țara Iu' Papură. 
Vouă (divertisment 2004) > 
20:00 Film artistic 22:00 Film t 

artistic 24:00 Emmanuelle!

(film serial, erotic)
BHV

10:15 Icstrim Tivi (s) 11:00 

Telefonul de la miezul nopții 
(s) 12:30 Merrie Melodies) 
Show (s) 13:00 Liga juniorilor 
(s) 1330 Dispăruți fără urmă 
(r) 1430 Omul magic (doc.); 
15:45 Noi toți (s, r) 16:15 
Germenul Andromeda (thri-‘ 
Iler) 1990 Terapie intensivă (s) 
20:00 Cinema - Entertain
ment News 20:20 Dispăruți; 
fără urmă (ep. 9, acțiuneJ 

SUA, 2002) 2130 Noi toți (s) 
22:00 Din Iad - Jack Spin
tecătorul (thriller)

063047.00 Observator W 

1630-1645 Știri locale

13:20 Comoara
(aventuri, SUA 2004). 1590 . 
Duma (dramă, SUA 2005). 
17:10 Cronldte din NanrjK 
Leul, vrăjitoarea și dulapul 
(aventuri, SUA 2005). 193Q 

Cinema, dnema, dnețm 
2M0 Huff-Edfamrf (Ep. 18, 

dramă, SUA, 2005). 21:00 

Război In deșert - Moartea 
unui civil (Ep. 5, acțiune, SUA 
2005). 2200 Blestemat (^ 

ror, SUA 2005). 2335 Sus
pectul Zero (thriller, SUN 
2004). 1:15 Comoara națltk 

nală (aventuri, SUA 7n°4'

LEALITATEA

13:15 EU, România 14$| 
Realitatea bursieră 15:15 Ăil: 

brica 16:50 Marfa 1700 Real
itatea de la 17:00 17:10,Tu 
faci Realitatea! 1745 -fiti. 
Realității 1800 R< a» 
la 18:001850 Realitatea dfe. 

Cu Răzvan Dumitrescu 209B 
Realitatea de la 20:00 20:11 
Reporterii Realității 21*96 

Realitatea de la 21:00 2ț3ff i 
Prima ediție 2205 Tănase șl 

Dinescu 23:15 Realitatea-ata 
inclusive 2400 Realitate»** 
la 24:00 Utfâ

î
I 
I

9:00 Verissimo 10:00 Euro- < 
maxx (r) 1030 Euroblitz (r“ j 

11:00 Ne privește. Talk-show’ 
pe teme sociale 12:00 Știri j 
13:05 Esentze (r) Cu llinca s 
Vandici 14:00 Teleshopping . 
14:35 Lumea cărților 15:00 * 
Teleshopping 1535 Euromaxx 
(documentar) 16:00 Unde e | 
iubirea 17:00 Vis de vacanță. * 
Emisiune de turism 1730 ’ 

Pasul Fortunei 19:00 Știri ’ 
1920 Hobby Mix. Emisiune de I 

divertisment. Cu Irene Pârvu americane 20S0 Vânătorii 
20:00 Trenul vieții 22:00 High mituri 21:00 Tehnologie 
Life 23:00 Lombrazilor 8 (s, r)1 extremă 22:00 Radiograma 

24:00 Știri 0:15 Vedetele se ; unui dezastru 2390 Dcsațț e 

întreabă (divertisment) (r) (

690 Lontruntari și nare < R 

790 Tehnologie extremă 86 
0 pradă mortală 990 Rechi- 
nii-taur 10:00 AutomoM 
americane recondițioffi| 

1190 Motociclete meric?' 

1290 Confruntări și fiare vi’ li 
13:00 Tehnologie extremi 

1490 O pradă mortală 1598 
Rechinii-taur 1690 CunțuȘp 

fabrică 1790 Curse IffiM 
Automobile americane regw 
diționate 1990 Motociclete

FBI 2490 Curse



vineri, 10 noiembrie 2006
Topul firmelor hunedorene

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ®-» 717659.

I

Farmada ,Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.®-»

.748080._____________ ;______________________________________________

Farmacia .Amica*, str. G. Enescu, nr. 7. <©-» 713045. 

DEVA
Farmacia .Bella Farm', non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 

®-» 231515.

Farmada nr.1 .Remedia*, non-stop, Piața Victoriei, nr. 

29. _2_11616- 224488.

Farmăda .Tacoml - Humanttas II*, str. Aleea Transil

vaniei, bl. 7. ®-» 211949.

ORĂȘTIE

Farmada .Oros’, sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele
9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®-» 240976.
PETROȘANI
Farmada .Plată", non-stop, str. Avram lancu, nr. 5

Grupa: CERCETARE, DEZVOL- 
TARE $1 HIGH TECHDomeniu: Cercetare - dezvoltare
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1; INSTITUTUL NAȚIONAL 
PENTRU SECURITATE MINIERĂ Șl 
PROTECȚIE ANTIEXPLOZIVĂ „INSE- 
MEX" SA PetroșaniDomeniu: Tehnologia Informației
Tip: Microîntreprlnderl
Locul 1: TARGET SRL Hunedoara
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: DUAL COM TECH SRL 
Deva

Domeniu: Industria de echipamente 

electrice șl optice

Tip: Microîntreprlnderl
Locul 1: ELECTRIC CONTROL SRL 
Deva
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: KLF KABLLEX SRL OrăștieDomeniu: Telecomunicații
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1; MC ELECTRONIC SAT SRL 
HațegDomeniu: Industria de echipamente speciale Inclusiv în domeniul securității șl apărării
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: AERO CONSULTING SRL 
Deva

Grupa: INDUSTRIEDomeniu: Industria extractivă, de prelucrare a țițeiului șl cocsificare a cărbunelui
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: TOSCANA SRL Hunedoara' 
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: INVESTIM SRL Simerla 
Veche
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: OMYA CALCITA SRL Vața 
de JosDomeniu: Industria produselor primare
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: FILPLAST SRL Orăștie
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: SAVROM MULAJ SRL 
Mintia
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: EUROFLEX SRL Hunedoara 
Tip: întreprinderi mari
Locul 1: MACON SA Deva

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: ECO KRAFT SRL Deva
Tip: întreprinderi mijlocii 
Locul 1: DH SPORT SA PetroșaniDomeniu: Industria lemnului șl a R reduselor din lemn, a celulozei, ărtiel șl a produselor din hârtie, silvicultură șl exploatare forestieră 
Tip: Microîntreprlnderl
Locul 1: TRANS COM FOREST SRL 
Petrila
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: VICTORIA GRUP 99 SRL 
Lupenl
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: COMEXIM R SRL LupenlDomeniu: Industria mobilei
Tip: Microîntreprlnderl
Locul 1: CUBIL PROD SRL Hune
doara
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: NOVA FLEX SRL Lupenl 
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: DOR PLURICOMPREST SRL 
DevaDomeniu: Industria produselor textile șl de tricotate, a confecțiilor de îmbrăcăminte șl a blănurilor
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: FABLOR PELL SRL Orăștie 
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: LAMBDA CONF PROD SRL 
Deva
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: FABRI SRL Brad
Tip: întreprinderi mari
Locul 1: AVS PRODTEXTIL SRL 
Deva; STAR CONF SRL HunedoaraDomeniu: Industria pielăriei, încălțămintei, articolelor de voiaj șl marochlnărie
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: EMA-GIAN SRL HunedoaraDomeniu: Industria alimentară, a băuturilor șl a tutunului
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: CRIO FINEST SRL Hune
doara!
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: PARÂPHARM SRL Brad
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: LABORATOARELE FARES 
BIO VITAL SRL Orăștie
Tip: întreprinderi mari
Locul 1: AGRO COMPANY SRL 
Deva

area aparatelor radar în data de 10.11.2006:

t)
- DN 7: Tătărăști - Ilia - limita jud. Arad;

- DN 66: Băcia - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 

Eminescu.

Reguli:
In fiecare 

bloc sunt 
1 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

6 1 2
13 1 8 5

2 5 7 1
1 3 8 6

1 9 5 1 3
6 3 8 1 2

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

AVANSAȚI

8 7 4 1 2
2 7

2 4 5 6
4 9 6 8

7 5 8 3
9 6 5. 3

3 7
6 1 5 3 9

Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

7 5 9 8 2 6 4 1 3

3 6 8 1 5 4 7 9 2

1 4 2 9 3 7 5 6 8

6 2 1 4 8 5 9 3 7

4 8 3 7 1 9 2 5 6

5 9 7 2 6 3 1 8 4

9.7 6 5 4 8 3 2 1

8 1 4 3 9 2 6 7 5

2 3 5 6 7 1 8 4 9

Avansați

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 7 8 3 1 9 5 6 2

9 6 5 7 8 2 3 4 1

5 8 2 1 6 7 9 3 4

3 9 1 2 4 5 8 7 8

6 4 7 8 9 3 1 2 5

7 5 4 6 2 1 8 9 3

8 1 6 9 3 4 2 5 7

2 3 9 5 7 8 4 1 6

Domeniu: Industria metalurgică, a construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și Instalații)
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: VIDI CONF STEEL SRL Deva 
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: A END M AGROALIMENT 
COMPANY SRL Vulcan
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: GEROM INTERNATIONAL 
SA Petroșani
Tip: întreprinderi mari
Locul 1: VALMET PRODUCTION SRL 
HunedoaraDomeniu: Industria de mașini și echipamente
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: RUMA COOL TECHINQUE 
SRL (Hunedoara
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: TEHNOPRODUCT SRL Deva 
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: MECANICA SIDER SA 
HunedoaraDomeniu: hduslria nrgoaoelor de transport

Domeniu: Edituri, tipărirea, reproducerea înregistrărilor pe suporți și activități conexe
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: EDITURA CRIȘAN SRL Deva 
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: GRAFICA PLUS SRL DevaDomeniu: Fabricarea articolelor pentru sport, jocurilor. Jucăriilor, instrumentelor muzicale șl a altor produse
Tip: întreprinderi mari
Locul 1: CHIMSPORT SA Orăștie

Grupa: AGRICULTURĂ, PESCUIT, 
PISCICULTURADomeniu: Cultivarea plantelor, creșterea animalelor, fabricarea produselor pentru hrană animalelor și servicii conexe
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: CHICK SRL Mintia
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: NIRVANA AGRO COM 
PROD SRL Hațeg
Tip: întreprinderi mijlocii

Locul 1 - CHIMSPORT SA Orăștie

Locul 2 - AVS PRODTEXTIL SRL Deva 

Locul 3 - SARMISMOB SA Deva
Locul 4 - FABRI SRL Brad

Locul 5 - UNIOTEX SRL Călan
Locul 6 - APP TEXTIL SA Brad

Locul 7 - SOLREX SRL Hunedoara 

Locul 8 - EMA GIAN SRL Hunedoara
Locul 9 - SOFT PLUS MM SRL Ani- 

noasa
Locul 10 - THEMA MODA SRL Hune
doara

Locul 1: ALIS PROD IMPEX SRL 
Mintia
Tip: întreprinderi mări
Locul 1: AVIS 3000 SA Mintia

Grupa: CONSTRUCȚIIDomeniu: Lucrări de construcții
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: DAMS CONSTRUCT MON
TAJ SRL Bolța
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: LINIAL ELECTRIC SRL Deva
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: ISON TRADE CONSTRUCT, 
SRL HunedoaraDomeniu: Lucrări de Instalații
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: SIRINSTAL SRL Orăștie
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: INTERCOM INSTAL SRL 
Hunedoara
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: SEPE INSTALCOM SRL 
Petroșani

Grupa: SERVICIIDomeniu: Transporturi șl activități anexe transporturilor
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: ANGELCOR TRANS SRL 
Trestia
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: DELLITALY SRL Brad
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: CRISBUS SA Brad
Tip: întreprinderi mari
Locul 1: ALIN TRANS IMPEX SA 
BradDomeniu: Servicii profesionale 
prestate în principal întreprinderilor 
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: AUTOGROUP DESIGN SRL 
Deva
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: INSTITUTUL DE PROIEC
TARE HUNEDOARA DEVA SA
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: DE PAZĂ Șl PROTECȚIE 
IANCU DE HUNEDOARA SRL Hune
doaraDomeniu: Servicii generale
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: SARMINTEX GRUP SRL De
va
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: NERA SHOPPING CENTER 
SA Deva
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: AUTOCAMION SERVICE 
SRL BradDomeniu: Activități, culturale, sportive și recreative
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: GRIMIN SRL Petroșani
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: VEST WEEK-END COM SRL 
LupeniDomeniu: Alte activități de servicii personale
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: VITRAN SRL DevaDomeniu: Servicii de colectat și reciclat deșeuri, salubritate
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: ALIANDRA FAST SRL Hu
nedoara
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: EUROPEAN METAL RECY
CLING SRL Petroșani
Tip: întreprinderi mari
Locul 1: TAWIL METAL RECYCLING 
SRL DevaDomeniu: Sănătate
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: BIOCLINICA SRL Deva

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: MEDICAL UDREA IONAȘ- 
CU SRL Petroșani

Grupa: COMERȚ, EXPORT, TU
RISMDomeniu: Activități de Intermediere în comerțul cu ridicata
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: MOGYI ROMÂNIA SRL 
Deva
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: ADACONI SRL Hațeg
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: SENLONG LIMITED SRL 
Bala de CrlșDomeniu: Comerț cu ridicata al produselor agricole brute, animalelor vil, produselor alimentare, băuturilor șl tutunului
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: MARGO PRODIMPEX SRL 
Deva
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: GEMARK RECORS SRL 
Petroșani
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: TOTALITARIS COM DIVERS 
SRL
Tip: întreprinderi mari
Locul 1: JIUL COMALIMENT SRL 
PetroșaniDomeniu: Comerț cu ridicata al produselor altele decât cele nealimentare
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: INGECO SRL Deva
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: AGROALIMENT SRL Vulcan 
Tip: întreprinderi mari
Locul 1: FORETX SRL HunedoaraDomeniu: Comerț cu autovehicule, piese șl accesorii de schimb și carburanți pentru autovehicule
Tip; Microîntreprinderi 
Locul 1: PRACTICOM SRL Deva 
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: AUGUPRODCOM SRL 
Hațeg
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: EURO CARDANS SRL Cio- 
peiaDomeniu: Comerț cu amănuntul în magazine specializate, nespecializate, precum și neefectuat prin magazine
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: LAMIPROF METALIC SRL 
Hunedoara
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: PRIMORIDAL STAR SRL 
Hunedoara
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: GROZA SCHITEA NICOLAE 
ADRIAN SRL Chitid

Domeniu: Agenții de turism
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: MAREEA COMTUR SRL Deva 
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: BITU IMPEX SRL FILIALA 
Petroșani

Domeniu: Activitate hotelieră
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: TUNARU LITORAL SRL 
Petroșani
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: RUSCA SA Hunedoara

Domeniu: Restaurante, baruri, cafe
nele
Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: MARILAZ SERV SRL Hațeg 
Tip: întreprinderi mici
Locul 1: ALBALUX COM SRL Brad
Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: JIEȚ COMIMPEX SRL Ani- 
noasa

TTOIMM brBBuVlUlțu

Locul 1 - ELECTRICA S.A. - FILIALA BE DISTRIBUȚIE Șl FURNIZARE A ENERGIEI 
ELEEFRICE .ELECTRICA BANAT" - SUCURSALA Deva

Locul 2 - AB SYSTEMS SRL Deva
Locul 3 - GEROM IMRORTEMRT SA Petroșani
Locul 4 - LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL Orăștie

Locul S - VINALCOOL SA Deva
Locul 6 - INSTITUTUL DE CERCETĂRI Șl PROIECTĂRI MINIERE SA Petroșani

Locul 7 - ELECTROWAVE INDUSTRIES SRL Lupenl

Locul B - SIMA. EXIM SRL Deva
Locul 9 - ELECTROMAX SRL Petroșani
Locul 10 - INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SECUWATE MINIERĂ Și » 

iJSCJlE ANTIEXPLOZIVĂ „INSEMEX' SA Petroșani

Locul 10 - ADARCO INVEST SA Petroșani

tacul 10 - GLOBAL ENTERPRISE SR, Petroșani

tacul 1 - ELECTROCENTRALE DEVA 

SA Mintia

locul 2 - MACON SA Deva 

tacul 3 - AVIS 3000 SA Mintia 

tacul 4 - ALIN TRANS IMPEX SRL 

Brad
Locul 5 - CĂTĂLIN INTERNATIONAL 

SRL Brad

Locul 6 DH SPORT SA Petroșani 

tacul 7 - VALMET PRODUCTION SRL 

Hunedoara

Locul 8 - AGRO COMPANY SRL 

Deva

Locul 9 - SARMISMOB SA Deva 

tacul 10 - COMEXIM R SRL Lupani

Locul 1 - ALIN TRANS IMPEX SRL 

Brad

Locul 2 - AGRO COMPANY SRL 

Deva
Locul 3 - EUROSPORT DHS SRL Deva 

Locul 4 - TAWIL METAL RECYCLING 

SRL - Deva
Locul 5 - DIESEL 24 SRL Deva

Locul 6 - VALMET PRODUCTION SRL 

Hunedoara
Locul 7 - MACON SA Deva

Locul 8 - MOGYI ROMANIA SRL 

Deva
Locul 9 - CALOR SA Brad
Locul 10 - EDY INTERNATIONAL 

SPEDITION SRL Brad
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Deva - reședință 

europeană (7)

Azi: Zona Călugăreni
luliana Delia Aron Ganea Viorica Vesa

Locatari privați de asfaltare• Iluminatul public, planul primăriei de a instala câte un bec pe fiecare stâlp a fost îndeplinit în cartierul Călugăreni. Cu mici excepții, iluminatul public nu mai este o problemă, de acest aspect locatarii fiind mulțumiți. (C.B.)

Drumul asfaltat din cartier

■ Starea străzilor și 
canalizarea sunt princi
palele probleme recla
mate de locatari.

CăuN BicăzAN

Deva - Deși primăria a întreprins în cartier lucrări de turnare a covorului asfaltic, locatarii cartierului Călugăreni sunt nemulțumiți că asfaltarea nu a fost făcută peste tot. Ei spun că pe o porțiune întinsă nu a fost făcută canalizare deși acolo s-a turnat asfalt. Cum drumul este în pantă, acolo se adună cu ușurință gunoaie în timpul ploilor, iar oamenii au ajuns să se teamă de o eventuală alunecare de teren. „Domnul vice- primar Oancea a venit la noi și a văzut situația. Chiar dacă pe stradă există canalizare, sunt câteva case care nu au. Pentru că panta e foarte înclinată, se adună gunoaiele și este tui miros pestilențial. Nu ne-a dat nici im răspuns în a- cest sens”, afirmă Minodora Borca. luliana Delia, o altă locatară, se întreabă „ce s-a în

Siguranța publică
Deva (C.B.) - Dintre toate cartierele municipiului Deva, se pare că zona cartierului Călugăreni este cea mai liniștită. „Din punctul de vedere al stării infracționale cartierul Călugăreni nu ridică nici un fel de probleme polițiștilor. Cartierul este liniștit și este locul în care nu s-au înregistrat nici un fel de fapte penale în ultima perioadă de timp. Poliția concentrează în aceastăzonă misiuni de patrulare atât ziua cât și noaptea. Polițiștii compartimentului de proximitate efectuează în cartier activități de consiliere antivictimală a persoanelor vulnerabile. Persoanele în vârstă sau care locuiesc singure sunt consiliate împotriva furturilor în mod special”, a declarat subin- spectorul Bogdan Nițu, purtător de cuvânt la Inspectoratului de Poliție al județului Hunedoara.

„Am făcut ce
■ Viceprimarul spune că 
nu a rămas nimic nere
zolvat în cartier din ce 
și-a propus să facă.

Călin Bicăzan

Bogdan Nițu

Deva - Prezent cu ceva timp în urmă, în cartier, pentru a vedea la fața locului problemele cu care se confruntă oamenii, viceprimarul Florin Oanceâ spune că din tot ce le-a promis atunci, el s-a ținut de cuvânt.„într-adevăr, am fost acolo, am văzut situația de pe stradă și am discutat cu locatarii. Dar din tot ce le-am promis atunci nu a rămas nimic ne- 

tâmplat cu canalizarea? Până la numărul 131 e făcută, dar de acolo în sus nu s-a mai făcut nimic”. Chiar dacă drumul 
a fost în mare măsură asfaltat, oamenii simt nemulțumiți de modul în care a fost făcut. „Atunci când s-au apucat de asfaltat, au venit muncitorii ca la război și mi-au pus în fața porții o grămadă de pietre și acolo le-au lăsat. M-au lăsat pe mine, femeie bătrână, să le adun”, spune Minodora Borca. Alți locatari sunt mulțumiți de asfaltare. „Străzile sunt bine făcute. Au turnat asfalt, dar nu până în capătul drumului. Din păcate, noua stradă a fost ridicată cam mult, nu s-au făcut rigole de scurgere, iar acum apa intră în curțile unora”, spune Viorica Vesa.
Curățenie și nu preaîn cea mai mare parte cartierul Călugăreni este curat. Există totuși o zonă care „recuperează” în această privință. Gunoaiele sunt depozitate în partea de sus a cartierului și sunt aduse din tot orașul. „Dacă ar fi o rupere de nori, ni s-ar acoperi casele de
am promis" făcut. Anul trecut am terminat cu turnarea covorului asfaltic și a rămas ca o porțiune de drum să fie doar plombată. Partea care a rămas neasfaltată nu mai e prinsă în buget”. Florin Oancea explică de ce nu la toate casele există canalizare: „am făcut canalizarea care trebuia, dar apoi am mai mers cu covorul asfaltic încă 200 de metri. Numai în 2007 finalizăm toată strada”. Referitor la situația rromilor din cartier, viceprimarul spune că deocamdată nu are unde să-i mute. „Situația lor va fi luată în considerare tot în cursul anului viitor”, a spus viceprimarul Florin Oancea. 

gunoaie, așa de multe sunt. A fost aici domnul primar Munteanu și a văzut situația, dar trebuie luate măsuri pentru a nu se declanșa o alunecare de teren. Gunoaiele sunt depozitate în același loc de 3- 4 ani”, susține Minodora Borca. „în zona în care locuiesc se face curățenie doar pe 23 august sau 1 mai cum se făcea înainte. Dar nu asta e marea mea dezamăgire, ci aceea că nu se curăță Cimitirul Eroilor Sovietici. Morții n-au nici o vină pentru gunoaiele din cimitir”, spune Toma Savu. în interiorul cartierului situația este mult mai bună, iar oamenii nu au nemulțumiri legate de curățenie. „Salubritatea vine de două ori pe săptămână și ridică gunoaiele. Cartierul este curat, nu am de ce să mă plâng. Mă deranjează totuși rromii din partea de sus a cartierului care aruncă în canalizare tot felul de lucruri, iar apoi trebuie să lucrăm după ei ca să nu se înfunde”, spune Aron Ganea. în cartier nu se găsesc locuri de joacă special amenajate pentru copii, iar singura soluție pentru
La cămin, până în aprilie gorescu. Din aprilie o să-i mutăm acolo și până atunciDeva (C.B.) - Locatarii fostelor cămine miniere din cartierul Călugăreni au un viitor incert în ceea ce privește rămânerea lor în aceste locuințe. Noul patron al imobilelor nu i-a forțat să plece de acolo, dar primăria a achiziționat special pentru ei un alt imobil situat în cartierul Nicolae Grigo-. rescu. „Am căzut de acord cu proprietarul să-i lase să mai locuiască acolo până în luna aprilie a anului următor. Am alocat un buget de 7 miliarde de lei vechi pentru a achiziționa un alt imobil în cartierul N. Gri- 

aceștia rămâne strada intens circulată. „La noi în cartier, de mult există problema asta. De când mă știu, copiii se joacă pe stradă pentru că nu au unde să se ducă”, spune Viorica Vesa. Strada nu e doar terenul de joacă al copiilor, ci și locul de promenadă al caprelor. „Nemulțumirea mea e că la noi pe stradă sunt multe capre. Să dispară aceste capre pentru că mirosul venit de la ele este de nesuportat”, afirmă Aron Ganea.
Probleme cu rromiiPrincipala caracterizare făcută rromilor de locatarii cartierului Călugăreni e că aceștia sunt „bețivi, gălăgioși și hoți”. Locatarii spun că până ca rromii să fie mutați acolo, în cartier era liniște și curățenie. „înainte ca primarul să-i mute aici, puteam lăsa noaptea ușile caselor deschise, dar de când au venit aici, în zonă lucrurile s-au schimbat în rău”, susține luliana Delia. „Mi-au furat tot ce am avut în grădină. Mi-e teamă să nu vină noaptea peste mine în casă”, spune Minodora Borca. ț

îl vom amenaja”, a declarat viceprimarul municipiului Deva, Florin Oancea.

Cămine miniere

Focar de infecție
Deva (C.B.) - Locatarii cartierului Călugăreni spun că in partea de sus se află un adevărat focar de infecție în curtea unui vecin de-al lor. „De zece ani durează situația asta. Omul a fost avertizat să-și facă fosă septică, dar a trecut deja un an de la expirarea avertismentului. Zona aceea e un pericol pentru populație. Nu poți trece pe acolo din cauza mirosului. Se simte un miros greu acum iama, vara e groaznic. Personal nu mai pot suporta situația asta”, spune Aron Ganea unul din locuitorii din cartier.

Nota redatei pentru Zona Căluglteni este: 8

Caprele se plimbă nestingherite pe străzi

Izvor lăsat de izbeliște (Foto: Călin Bicăzan)



Fără atitudine de învingător

5 • Fotbal, Liga a 3-â. Astăzi se desfășoară etapa a 15-a a Ligii a 3-a de fotbal. Celeț două echipe din județ. Mureșul Deva șiDacia Orăștie nu ar trebui să aibă probleme deosebite în partidele pe care le dispută, respectiv cu Someșul Beclean și Mobila Sovata, echipe aflate în coada clasamentului. (V.N.)

Deva (V.N.) - Sâmbătă, de la ora 14, se dispută partida 

de fotbal dintre UTA Arad și Jiul Petroșani, contând pen

tru etapa a XV-a a Ligii I.
Arbitrii sunt Marlus Avram (central) - Adrian Vidan, Gostin 

Florescu (asistenți) - Orlando Trandu (rezervă). Observa

tori: Octavian Goga, Aron Huzu.

■ Tudorache este 
dezamăgit de prestația 
unor jucători cu con
tractele cele mai mari.

Valentin Neagu
valentin.neagu@infommedia.ro

Petroșani - După ce Jiul Petroșani a ajuns la un pas de retrogradare, antrenorul Marin Tudorache consideră că jucătorii săi ar trebui să urmeze exemplul fotbaliștilor formației Pandurii Târgu Jiu. în opinia sa, aceștia au o mentalitate de învingători, deși nu formează un lot foarte valoros.„Eu spun că nu e totul pierdut pentru că rămân la părerea că avem o echipă de prima jumătate a clasamentului. Este păcat pentru că avem jucători valoroși și toc

Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 

etapa a X-a, din 12 noiembrie:

Aur pentru devence

CFR Marmosim Simeria - Aurul Brad. Florin Velea, centru 

(Hunedoara), Petru Voica (Deva) șl Nicu Savin (Hațeg), asis
tenți. Observator, Petru Spârios.

Universitatea Petroșani - Minerul Aninoasa, Cosmin Dan- 

ciu, centru, Aurelian Băleanu și Tiberlu Haidti (Deva), asis

tenți. Observator, Petru Zlate.
Inter Petrila - Victoria Călan, Sorin Ciotlăuș, centru, Cristi 

y Retrean (Deva) și Constantin lordache (Simeria), asistenți. 
’I. Observator, Sever Bogdan.

Constructorul Hunedoara - Agrocompany Băcia, Marius 

Konicika, centru, Adrian Nite și Ionel Cârstea (Petroșani), 

asistenți. Observator, Emil Munteanu.
Gloria Geoagiu - Metalul Grișcior, Aurelian Panaite, cen
tru, Mihai Fagarași și Claudiu Ungureanu (Lupeni), asis
tenți. Observator, Dorel Tîrsa. Retezatul Hațeg - Colegiul 

Matei Corvin, Claudiu Kremer, centru, Sorin Corpadi și 
Florin Bulgaru (Lupeni), asistenți.

■ Gimnastele de la 
CSS Cetate Deva au 
câștigat cele mai multe 
medalii la Naționale.

Valentin Neagu
valentln.neagu@informmedla.ra

Deva - în perioada 7-8 noiembrie a.c., la Timișoara s-au desfășurat întrecerile Campionatului Național individual al junioarelor la gimnastică artistică. La întreceri au participat sportive din toată țara, de la cele mai puternice centre de gimnastică.Cu toate acestea, gimnastele de la CSS Cetate Deva

www.otpbank.ro

Credit ușor, in lei grei!

■ ipoh.<..i« i •• •'.i ÎUd'. ui:.. • • I-.• >;;

, ■ Htlif pi'ilhu novoi (j«»r r,ii,ili , ii <|ji iiilu; i|K>t<'C.ir.i js : ,.l

, ........

■ H'diT pciitfii ii-.'voi pi!r:.i»!idl': : ■ • • »>■. . i . ■ .1

L ■ ■ <1: .1. f .< i I.il.i ' >• .. : /i •

"Minerii" vor trei puncte la Arad (Foto: Traian Mânu)mai de aceea sunt supărat și dezamăgit de jucătorii considerați a fi cei mai buni și cu contractele cele mai mari.

s-au dovedit și de această dată cele mai bune, câștigând nu mai puțin decât 14 medalii - șapte de aur, cinci de argint și două de bronz. Iată și rezultatele obținute de devence.La categoria a III-a, individual compus, locul I, D. Treuca, locul al Ill-lea, M. Săvoaia. Pe aparate, sărituri, locul II, M. Săvoaia; paralele, locul I, D. Tranca, bârnă, locul II, M. Săvoaia; la sol, primele trei locuri au fost câștigate, în ordine, de D. Trancă, O. Man și M. Săvoaia. La categoria a Il-a, A. Aca- trinei a obținut locul al II-lea, iar pe aparate s-au obținut următoarele locuri: sărituri,
Liga a ll-a

Deva (V.N.) - Mâine, de la ora 11, cele două reprezentante din județ în Liga a Il-a de fotbal vor disputa partide dificile în etapa a XV-a. Corvinul va juca pe teren propriu cu Dacia Mioveni, una dintre fruntașele clasamentului. Minerul Lupeni joacă în deplasare cu FCM Reșița, o echipă care pierde foarte greu pe teren propriu.
Alătură-te Cuvântului Liber! Cu noi ai numai de câștigat!

WHdWL JURNAL

Nu vreau să dau nume pentru că nu vreau să stric atmosfera înaintea meciului cu UT A, dar vreau să fie clar 

Evoluție bună la paralelelocul I, A. Acatrinei, paralele, locul I, C. Sabău, locul al III- lea, A. Acatrinei; bârnă, locul I, A. Acatrinei, iar la sol aceeași sportivă a obținut tot locul I. 
Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru etapa I a Cupei 

României la fotbal, din 12 noiembrie:

Cerna Lunca Cernii - Minerul Teliuc, Alin Saraol, centru, Marius Necșules- 

cu și Claudiu Nicoară (Deva), asistenți. Observator, Vasile Capotescu.

Unirea Berthelot - Sîntămăria Orlea, Daniel Tihrt, centru, Alexandru Bel- 

gun (Călan) și Marius Bartosiu (Hunedoara), asistenți. Observator, Lazăr 

Kelemen.

Sargeția Bretea Română - Mureșul Deva, Emilian Petrișor, centru, Nico- 

lae Albulescu și Stelian Chiriță (Brad), asistenți. Observator, Adrian Radu. 

Dacia Boșorod - Viitorul Păclișa, Florin Văcaru, centru, Denis Haidiner 

(Hunedoara) și Marius Danciu, asistenți. Observator, Traian Melha.

Casino Ilia - Aurul Certej, Adrian Romonti, centru, Marius Pavăl și Alexan

dru Bălan (Simeria), asistenți. Observator, Marian Dima.

Ponorul Vața - Moții Buceș, Claudiu Vasarhelian, centru, loan Hritcu 

(Orăștie), Alexandru Nichilciuc (Deva), asistenți. Observator, Mirel Biriș.

Dacă în ultimele 6 luni nu ai fost ABONAT sau 
CITITOR DE PROBĂ, ai acum șansa să bene
ficiezi GRATUIT, timp de o lună, de fiecare 
ediție a cotidianului Cuvântul Liberi Șl încă 
ceva: te și premieml Cel 50 ron puși în Joc pot 
fi al tăllCE TREBUIE SĂ FACI?

Dacă ai găsit in ziarul de astăzi inse
rată o carte poștală ca cea din imaginea 
alăturată, trebuie să o păstrezi, pentru a 
participa la concursul puzzle! In edițiile 
din 11, 13, 14, 15, 16 și 17 noiembrie, vom 
publica câte o piesă din pliantul respec
tiv. Decupează fiecare piesă-puzzle (6 
piese), reconstituind imaginea și lipește-o 
apoi pe pliant. La final, după ce ai rea
lizat imaginea respectivă, completează 
talonul apărut pe spatele pliantului cu 
datele tale personale, pentru a putea primi 
ziarul, GRATUIT, timp de o lună, și depune 
apoi cartea poștală in cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau la O.P.l C.P.3, Deva, 
sau trimite-o la sediul redacției din Deva, 
Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până în 23 
noiembrie. Extragerea va avea loc in 24 
noiembrie, iar numele câștigătorului va fi 
publicat In ediția din 25 noiembrie.REGULAMENT:Acest concurs NU este valabil pentru cei care în ultimele 6 luni au fost abonați și nici pentru cei care deja testează ziarul!!!

La acest concurs nu pot participa anga- 
jații S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele 
acestora de gradele I și II.

Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de con
tact: Magdalena Șerban. Succes!

Pe tine nu te-a uimit? Cuvântul e GRA-

pentru toată lumea, dacă acești jucători nu-și vor schimba atitudinea vor sta pe bancă atâta timp cât va fi nevoie. Nu vor prinde nici măcar lotul”, a spus Tudorache.Cu toate acestea, pentru meciul de la Arad, de sâmbătă, din etapa a XV-a a Ligii I, Jiul nu va putea conta pe trei jucători accidentați: Borza, Constantinescu și Panaitescu.Antrenorul consideră că este foarte important ca Jiul să obțină toate cele trei puncte la Arad.„Ori victoria, ori nimic. Un rezultat de egalitate nu ne este de folos, de aceea sunt dispus să risc. Cred că jucătorii conștientizează că de ei depinde totul pentru ca echipa să-și revină”, a subliniat Tudorache.
Medalii la CM

Deva (V.N.) - La Opava, în Cehia, s-au încheiat Campionatele Mondiale de fotbal - tenis, masculin și feminin, juniori. Din echipele României au făcut parte și cinci sportivi hunedoreni, legitimați la Clubul Comexim R Lupeni. în compania sportivilor din 14 țări, hunedorenii au reușit să câștige patru medalii de bronz. Este vorba de Lucian Purice și Răzvan Ungureanu la juniori și de Amaria Gherghel, Paula Vizitiu și Oana Cosa la senioare.

mailto:valentin.neagu@infommedia.ro
mailto:valentln.neagu@informmedla.ra
http://www.otpbank.ro


vineri, 10 noiembrie 2006 CTWBW

• Cerere. Ministrul chinez al sporturilor, Liu Peng, a cerut joi vedetelor din sportul național să renunțe la obligațiile pe care le au în contractele lor cu sponsorii, deoarece le-ar deranja pregătirea în vederea Jocurilor Olimpice din 2008. (MF)
Neagă achizițiile braziliene

Bazine olimpice
București (MF) - Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va lansa anul viitor un program de construcție a 10 bazine olimpice și 60 de bazine de dimensiuni mai mici, a declarat ministrul delegat pentru Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, Laszlo Borbely. „Am hotărât să lansăm acest program deoarece avem o tradiție în polo, confirmată de evoluția poloiștilor români din acest an, iar infrastructura existentă în acest moment este șubrezită. De aceea, am decis că Guvernul trebuie să își asume responsabilitatea, alături de autoritățile locale, pentru a rezolva această problemă”, a precizat Borbely. Programul va fi elaborat în următoarele săptămâni și prevede construirea a 10 bazine de dimensiuni foarte mari.

■ Oficialii de la Steaua 
dezmint zvonurile care- 
I aduc pe Ze Roberto în 
Ghencea.București (MF) - Managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica, aflat în Brazilia, a declarat că nu a făcut nici o o- fertă pentru achiziționarea vreunui jucător din această țară, negând că gruparea din Bulevardul Ghencea ar negocia pentru mijlocașul Jose „Ze” Roberto de Oliveira. Stoica a dezmințit zvonurile apărute în aceste zile în mass-me- dia, potrivit cărora Steaua ar fi dispusă să ofere suma de două milioane de euro pentru jucătorul Ze Roberto de la Botafogo. Oficialul stelist a negat vehement acest lucru, „din respect pentru milioanele de suporteri ai Stelei", afirmând că nici măcar nu a urmărit partida Botafogo - Fluminense. „Mai mult decât

Dlcă a fost criticat în ultima vreme de patronul echipei, Gigi Becallatât, nu am făcut nici o ofertă unui club brazilian până în momentul de față", a subliniat el. „Motivul pentru care mă aflu aici este același pentru care m-am deplasat și în alte țări, și anume o evaluare cât

mai exactă a fenomenului fotbalistic la nivelul celor mai importante cluburi”, a comentat Stoica. Mihai Stoica a a- dăugat că este deranjat de speculațiile care se fac. „Indicân- du-se cu atâta precizie nume

(Foto: EPA)și posturi pe care vor veni jucători, se inoculează ideea că am fi total nemulțumiți de cei care reprezintă în momentul de față culorile Stelei, ceea ce, din punctul meu de vedere, este complet fals”, a spus Stoica.
Căpitanul squadrei a- zzurra, Fabio Cannavaro, are mari șanse de a câștiga Batonul de Aur, trofeu care va fi înmânat pe 27 noiem- orîe de revista France Football

(Foto: EPA)

» dldni pune condiții
■ Ungurii încă nu s-au 
înțeles cu românul, dar 
continuă negocierile 
pentru națională.

București (MF) - Președintele Federației Ungare de Fotbal (MLSz), Istvan Kisteleki, a declarat că tehnicianul La- dislau Boldni rămâne candidatul preferat pentru funcția de selecționer al Ungariei, însă a menționat că deocamdată nu s-a ajuns la nici un acord cu românul. Potrivit sursei cita

te, BOlttni a pus o serie de condiții pentru a accepta această funcție. „Condițiile tehnice trebuie îmbunătățite. Trebuie să oferim un mediu care să asigure succesul. Aceasta este o condiție indispensabilă pentru a-1 contracta pe Ladislau Bblbnl sau pe orice alt antrenor. In situația noastră ar trebui să semnăm un contract cu un magician și nu sunt foarte mulți în lume”, a spus Istvan Kisteleki. MLSz a prezentat Guvernului de la Budapesta un plan de dezvoltare
Va ajunge Boldni în Ungaria? (Foto: EPA)de șase ani, pentru revigorarea fotbalului ungar. Documentul de 1.500 de pagini cu prinde teme precum dezvolta-' rea fotbalului juvenil, a condi-' țiilor de antrenament.

Deputatul PNL de Dâmbovița, Florin Popescu:
Liberalii pun umărul la modernizarea României prin 

Programul național de dezvoltare a spațiului rural

Realizarea unei infrastructuri rurale moderne va reprezenta cheia dezvoltării rapide a satului românesc și a recuperării decalajelor ce îl 
despart de cel european. Aceasta este finalitatea ordonanței nr. 7/2006, prin care vor fi finanțate proiectele primăriilor comunale de 

strut re sau reparare de poduri, podețe ș i rețele de apă și canalizare
te
cww traTie sau reparare de poduri, podețe ș i rețele de apă și canalizare

Reporter: Domnule deputat Florin Popescu, sunteți inițiatorul proiectului “Poduri și 
Podețe”, lansat de către PNL. De unde a pornit ideea acestui program de refacere a 
infrastructurii din zona rurală, proiect inițiat de dumneavoastră și sprijinit de PNL și 
—?mierul Tăriceanu?pgemierul Tăriceanu l
Florin Popescu: Proiectul “Poduri și Podețe” este pus în aplicare prin Ordonanța 
7/2006 care a creat cadrul legal pentru finanțarea modemiză ii infrastructurii rurale. 
Acest proiect este parte integrantă a "Programului Național de Dezvoltare 
Rurală”, o prioritate a politicilor liberale. Pentru punerea în aplicare, la nivelul 
Guvernului, s-a constituit o comisie condusă de liberalul Marian Petrache, secretar de 
stat la Cancelaria primului ministru. Revenind la proiectul inițiat de mine, este vorba de 
construirea a mii de poduri, podețe și a mii de kilometri de rețele de apă și canalizare în 
comunele din toată țara. în momentul de față, infrastructura rurală se situează la nivelul 
începutului de secolul 20. Cu toții am văzut cum în foarte multe sate, pentru a ajunge ta 
școală, la serviciu, la spital sau chiar la biserică, oamenii sunt nevoiți să meargă prin 
noroaie sau să ocolească zed de kilometri pentru că podurile s-au prăbușit. Sătul 
românesc nu poate intra astfel în Europa.

lor s-a acordat, într-o prima fază, 
suma de 1742 miliarde lei vechi, 
urmfind ca până la sfârșitul anului să 
fie atribuite 3500 de miliarde de lei 
vechi.

■ j
'Srufl

Reporter: Cum va fi îmbunătățită viața 
oamenilor*?
Florin Popescu: Prin construirea podurilor, a podețelor și a trecerilor pietonale, va fi 
rezolvată pentru o perioadă de 40 - 50 de ani cea mai gravă problemă a spațiului 
rural - infrastructura. De asemenea, prin consolidarea malurilor cursurilor de apă se 
va reduce pericolul inundațiilor și a alunecărilor de teren.. Foarte important, aceste 
construcții vor permite trecerea autovehiculelor grele, a mașinilor de pompieri și 
de salvare, a utilajelor agricole etc

Reporter: Cum se poate dezvolta și moderniza infrastructura rurala?
Florin Popescu: Simplu. Primarii, consilierii locali trebuie să albă Inițiativă și să 
redacteze proiecte de construire sau reabilitări de poduri, podețe, sisteme de 
canalizare și apă curentă. Este cel mai bun exemplu de ceea ce înseamnă
descentralizare in concepția liberală. Fondurile vor fi accesate direct de consiliile
locale, care știu cel mai bine nevoile comunităților șl care au Interesul să
urmărească buna derulare a investițiilor și cheltuirea fără risipă a banilor. De

Reporter: Ge influență va avea această ordonanță asupra dezvoltării satului românesc? ., 
Florin Popescu: în primul rând, investițiile în infrastructura rurală vor face mai' 
ușoară viața oamenilor, vor transforma acest spațiu într-o zonă atractivă pentru 
investitorii în agricultură, turism și Industria ușoară, O infrastructură bună va face 
posibilă îmbunătățirea sistemului rural de sănătate și educație, medicii și 
profesorii vor accepta mal lesne posturile din sate și comune, locuitorii vor ajunge 
rapid la școli, dispensare, la centrele culturale, la biserică. Tot pentru infrastructura 
satului românesc, am inițiat un program de reabilitare a așezămintelor culturale. Toate

fapt, administrațiile locale s-au mișcat foarte bine și au depus, în doar o jumătate de an,
acestei vor duce la creșterea confortului vieții dar și Ia venituri mai mari pentru

1838 de proiecte eligibile. Aceasta înseamnă că au apelat la acest program cam 60% 
din comunele din România. Succesul de care s-a bucurat această inițiativă liberală a 
determinat majorarea finanțării de la 10 mii la 30 de mii de miliarde lei vechi. De 
asemenea, Guvernul a decis și prelungirea până în 2009 a perioadei în care se va derula

săteni

ADVERTORIAL
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 

A2 - Garant Consulting 

A3 Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 Casa Betania

A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason

A3 - Morellia

țp - Elite

Vând ap. 2 camere (03)
• circuit, etaj 3, zona Miorița, contorizări, balcon 
închis, amenajat, preț 110.000 ron, negociabil. 
Teii 0726/316796,0740/210780. (T)
• Deva, Dada, etaj 2, gresie, faianță, bucătărie 
mobilată, balcon închis, rolete exterioare, preț 
115.000 ron. Tel. 0749/182154,0254/219582. (T)

1 

GAZ4N] NTAO

Personal calificat - servire ireproșabila

produse și preparate din 
carne

produse și preparate din 
lapte 

o gamă largă de produse 
alimentare

(56582)

situat in piața centrala 
oferă clientilor:

;jil U j( >, l(iil-)ili ), UÎlilHi 'I ;)i iii

HOMEOPATIE SI ACUPUNCTURA 
5

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

tjQ

• Deva, Bdid N. Bălcescu, etaj 2, decoman
date, bloc cărămidă, diverse îmbunătățiri; 
nu sunt agent imobiliar. Tel. 0722/986723, 
0744/552472.(1/9.11)

• Hațeg, decomandate, etaj 2, hol central, zonă 
centrală Tel. 218104,0722/304959. (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, ST 60 mp, centrală termică 
parchet, termopane, et 3, luliu Maniu, preț 1350 
mid. negociabil, tel. 0742-019418. (Al)
• circuit, balcon, centrală termică parchet, 
gresie+faianță et 1, zona Bălcescu, preț 970 mii. 
lei negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• urgent, decomandate, et. 2, zonă bună ST 60 
mp, C.T, balcon mare închis, preț 123000 ron, tel. 
0726-710903. (Al)
• decomandate, C.T, parchet gresie, faianță 
termopane, balcon închis, zona Carpați, etaj 
intermediar, preț 140000 ron, neg., tel. 0745- 
639022,0726-316796. (Al)

• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 75.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 135.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet contorizări, balcon mare pe bucătărie 
și sufragerie, preț 105.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Alee Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat apometre, preț 66.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• AL SbeiuluL et. 3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Carpați, dec, balcon, centrală termică 
termopan parțial, preț 130.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal et 3 ,dec., 2 balcoane, contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, C.T, gresie, faianță parchet ușă 
metalică balcon închis, et 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, repartitoare, apometre, fără
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii, neg., 
tel. 232060,0742/290024. (A3) ;
• semidec, C.T, grei se, 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 modHcată, parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, zonă liniștită lângă 
piață centrală preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Kegăhiceanu, 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 sitermedar, 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 convector, bloc de 4 
nivele, preț 70000 ron negociabil, tel. 0788165702, 
0723/251498 (A4)
• etaj 2, decomandate, 54 mp, bloc de cărămidă 
balcon mare, centrală termică parchet de stejar, 
gresie și faianță bine întreținut, ocupabil pe loc, 
zona Kogălniceanu, preț 128000 ron negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 232808. (A4)
• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232808 (A4)
• zona Trident ocupabil azi, contorizări, fără 
modificări, preț 68000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 232808 (A4)
• etaj 3, centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică'Bălcescu,' ‘ 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

Ce poți câștiga

• 7 SUPERB COLȚAR ULTRAMODERN 
oferit de MOBCHIM sau
• 1 PULPĂ DE PORC, pentru ca masa 
de Sărbători sa-ți fie asigurată sau

Profită de acest concurs și abonează-te acum!

CONCURS

(3
73

91
)

IMPORTANT!!!

tel (» Wl 18355,0726/223889

Fel. - 0354/ fOO. 
? -0740/239.
jhf-^721/978.

țO^TEMDMM

eZB pțiACR.)

S-a deschis depozitai de la Sântandr 
-Sistem compiel ie termo și hidroizolații 
( pollstiren și membrane’
- Cherestea, rășinoase im stoc și la comaoiă; 
-Ciment, van, adezivi, gresie, Utințâetc.

A SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE
AURORA

ij£



vineri, 10 noiembrie 2006 CWÂW mică publicitar /J

Barul Tequila situat 
în Deva, ta așteaptă 
In flecare zi, intre 
orele 20.00-06.00 la 
megadtotracțtc!!!!!!

Pentru rezervări 
•un»ți la:

0721/931.722 | 

0720/323366 ®

NUMĂRUL 1 MONDIAL 
PROMOȚIE 

15 SEPT.-30 NOV.

Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din: 
l. Deva, bd. Decebal, bi. I parter 
2 Deva, bd. I. Maniu, bl, J parter
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9
4. Orăștic, Str. Eroilor, bl. CI prut.

Brad. str. Avram lancu, bl.43 part, tel: 612822

tel: 2303101 
tel: 23021» 
tel: 712592
tel: 244603

R VI I mul < i ix \l \(, \/l\ I
• cursuri utilizare calculator șl 
testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză 
TOEIC
• cursuri și testări de limba franceză f
TFI 3

In urma testărilor obțineți PPLQME RKU- CUTF WTRNATIONAL

• •ta 8 centrală termică proprie, gresie, 
faianță, parchet, balcon, Emlnescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
a circuit, panta, bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 99X00 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/00522 AS)
a dec, caninii termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/605228. (A5)

• «tal 3, uși schimbate, contoriziri, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303.0742/005228 (A5)
a Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet Tn camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut, preț 115.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358. (A6)
a zona Qo|du etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorlzat, suportă modificări, 5S mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358 (A6)
a zonă uftractarata ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorlzat, gresie + faianță, 2 balcoane, 
etaj Intermediar, merită văzut preț 135000 ron, 
tel. 235208,0724/620358 (A6)
a 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)
a pe bnlnoacu, aproape de Trident et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresia, faianță. C.T., 
termopane, balcon mare deschis preț 155.000 
RON, 0745/640725, (A7)
a m Dada, et 2, convectorl, Instant apă caldă, 
bale amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg, tel. 0745/159608 (A7)
a pe leărișoara, semldec, neamenalat, C.T, st
4, acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
a tn Dada, semldec, et 3, neamenalat 2 holuri, 
parchet, contorlzărl, preț 68000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
a pe Zamflmcu, dec., et 2, parchet gresie, 
faianță apometre, ocupabll Imediat preț 108000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
a pe Miriști, dec., et. 3, parchet laminat gresie, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0:49/268830. (A7)
a zona Uacuiul, dec., et 3, ușoare Îmbunătățiri, 
balcon închis, contorlzărl, s>50 mp, ocupabll 
Imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003,230324. 
(A7)
a zona Mâță, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă teimopane etc., 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578(48)
a zona Zamflmcu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorlzărl, preț 110.000 Ron, neg,, tel. 
0745/786578. (A8)
a Aleea Armata, 2 camere, bucătărie, bale, gaz
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (AS)
a zona Dada 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Roatei. 0746/779288 (A8)
a zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
a In drcta, bloc de cărămidă balcon închis 
zona Dacia preț 98000 RON, neg., tel. 231.800; 
0740/317314.(49)
a doc» camera cu parchet balcon închis 
contorlzărl Integrale, etaj 1, zona Kogălnlceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 23:0745/511.-1 (M

a des, hd central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
a doc» CT, parchet, fără îmbunătățiri, poate fl 
folosit șl ca spațiu comercial, cu Intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
a decomandata 70 mp, contorlzărl totale, 
parchet balcon mare, 2 băl, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498 0788(165702. (A4) 
a zona Lta de Muzică decomandate, contorlzărl 
total, termopan, parchet, gresie, faianță 
bucătărie modificată balcon închis, bine 
întreținut, preț 45000 euro negociabil, tel. 
0748/302200,0788/165703. (A4)
o bd. Decolta, etal Intermediar, decomandate, 
modificări în stil occidental, centrală termică 
a175000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 

B.(A4)
asii decomandate, 2 balcoane, 2 băl, 
contorlzărl total, parchet, gresie, faianță zona 
Bălcescu, accept credit Ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0748302200,232809. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată In balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/W5228 (A5)
• des, tentai termică 2 băl, boxă st 98 mp, 
Carpațl, preț 146.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)

balcon, parchet repartitoare, 
contorlzărl la apă șl gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
e zone împăratul Trai an, Deva etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet 
merită văzut garai sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• decomandata zonă ultracentrală et 7, 
auperamenajat complet mobilat șl utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018868 (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpațl, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208 0729/018866. (Ae)
• Mă Decebal, et 1, dec., s>75 mp, contorlzărl, 
neamenalat preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• Mul Decebal, dec., parchet gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• ne AL Straiului, semldec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Docta bucătărie modificată parchet gresie, 
faianță contorlzărl, preț 88000 RON, tel, 206003. 
230324, (A7)
• zona împăiatul Tralan, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj* pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona l Creangă parchet contorlzărl, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg-tel. 0746/779288 (A8)
• dec» cernere cu parchet contorlzărl, 2 băl, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
n«o„t«l. 21J141. (

• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec» 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etai 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel. 231.800 n7an/3i73i3. (A9)Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băl, scară interioară 
centrală termică 130 mp, 240000 ron, tel. 0722- 
564004 (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. 
07«/7M67R raaiVând case, vile (13)
• P+E+M, SC 240 mp, 2 Intrări, 5 camere, 2 băl, 2 
bucătării, garaj, C.T., 400 mp teren, 97000 euro, 
tel. 0722-564004 (Al)
• nouă 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent 65000 euro, 
tel. 0722-564004. (Al)
• In Vețel 3 camere, bucătărie, bale, garaj, 
anexe, teren 1600 mp, preț negociabil, tel. 0740- 
210780. (Al)
• 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 Bartțlu, D+ p+1, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru 2 
mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358 (A6)
• zonă centrata 2 balcoane, centrală termică 
termopane, 2 băl, parchet în camere, et. 2, preț 
70000 euro, tel. 235208 0724-620358 (A6)
• zona Ptatroasz, P+1, 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)
• eonstmcȘ* 2008 P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă, garai, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcțta 1998 P+ă living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garai, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• urgent, tn Deva, 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231.800,0740/317.313. (A9)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.365 0788/040.490,0788/158483. (A10) 
dependințe (garaj P+1), 50 mp, curte mare, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garai, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
07RA/040 IM. 0788/158.483. CA IC',Vând case la țarâ (17)

Vând ap. 4 camere (07)
lh .1 < l.lllr ‘ ,1 1 ■.:! i.i.'ț ' •< I 1 ’ I I • i| I < I • .1 ! ! '

Tel. (1727-861171. 0251 212070; e mail: Irsilla^Hcstlla^ro
Cumpăr ap.2 camere (04)

a argent, inaitorsm de zona Tel. 0741/154401.
(T)

mediat tel. 215212 (Al)_________Vând ap. 3 camere (05)SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bL Gl,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

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

- EXPERIENȚĂ tN VÂNZĂRI. 
CV-URII.E SE DEPUN LA SEDIUL SOCIETĂȚII
SAU LA TEL./FAX 0254-234125 (65051)

a decomandata parter, In Rapoltu Mare, ultra
central. Tel. 264003. (2/811)
a irart, anartanoN 3 • 4 camere, Indiferent de 
zonă Tel. 227542, seara (T)

a urgent Dom, zona U|pta decomandate, 
centrală termică contorlzărl, gresie, 
faianță Tel. 0723/574393. (6/811)

TEAM CONSULTING I LvuIlMM I

NU MAI DA CU ZAHUL......CAUTA HAJMJLI

ACUM • momentul pentru EVALUAM* ANUALĂ A PERFORMANȚILOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI

Plata Mnawanflal* aantaanaatai lipea parformanteR 
Nai te ajutim să Iți IdeirtHIM fl NI Iți dezvolți CAMPIONII!

Centecteezâ-ne acum ia t emalli ananota0emart.ro, teMaxi 02M 230717, 
www.tMmoonsuKing.amart.ro

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 run /

01.09-30.11.20®
Inf latei / fax. 02S4/249.111S

telefon. 02547249.175 8

TRANSPORT PERSOANE
România * Italia - Franța ■ Soania

Td 0254/134717,
0742/030201,0749/551299

- uft auro dus-întors •
|j| euro diH-ihtora-90 ulei

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

s

■ TĂMFLĂRII PVC Șl ALUMINIU PROFIL! RIMAU
• aiAM nRMOFAN ■ JALUZELE VERTICALI > RULOURI 
•10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA ___________________________

a decomandata balcon, parchet, contorlzărl, 
repartitoare, zona Miorița, preț 13 mid., nego
ciabil, tel. 0742-019418 (Al)
a somldocomandato, stal Intermediar, fără 
îmbunătățiri, zona Micro 15, preț80000 ron neg., 
tel. 0745-639022,0726-316798 (Al)
a Dada, et 3, centrală termică amenajat preț 
92.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
a Oo|du, «L 2, circuit faianță gresie, preț 145.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
a Dorobanți, parter, 2 băl, living, centrală 
termică balcon închis preț 190.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
a zona Patria, amenajat modern, centrală 
termică balcon, et 2, preț 41.000 euro, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
a zona Qofdu, modernizări, balcon, etaj Inter
mediar, preț 125.000 RON, neg., tel. 0740/013971. 
(A2)

• decomandata zona Dorobanți, et. 3, 2 
balcoane, 2 băl, garaj, C.T., aer condiționat ST 96 

mp, frumos amenajat preț 61500 euro, tel. 0726- 
710903.(41)
■ acmldec»parchta apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1300 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. 232068 0742/290024. (A3)
• dec» N100 mp, contorlzărl, Dorobanți preț 
48000 cura, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688(45)
• etal 8 centrală termică proprie, parchet 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• bloc cărămidă zona Qojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208 0729/018866. (A6)
• pe Mid 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)
• pe Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
bal, balcon, neamenajat preț 4&000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe BUcsecu, et 2, semldec., bloc de cărămidă 
contorlzărl, parchet 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, 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)

• casă Utrinească cu 440 mp teren, în Deva, 
Str. Spitalului, nr. 19. Tel. 0254/216038 (T)
• cazi In comuna Băcla, 2 corpuri, 2 nivele, 2 
Intrări, 7 camere, 2 terase, pivniță centrală 
termică utilități, canalizare, garai, curte, 
grădină 62.000 euro, 264523,211273. (T)
• casă in Vălișoara, comuna Balșa, nr. 9.
Informații Intel, n irwunwi (B______________Vând garsoniere (19)

• zona Dorobanți decomandată Izolați 
șl fonic, parchet, gresie, faianță rlgips, sptata 
modificată stare bună ocupablli Imediat, MM 
75000 ron negociabil, accept credit Ipoticataf 
0723/2514980745/302200,232808 (A4)
• zona M. Viteazul, balcon închis, Iglenlzștis 
ocupablli Imediat accept credit Ipotecar, Jj^gț 
22000 euro negodabll, tel. 0788/1651101 
0745/302200. (A4)
• sa vinde garsonieră parchet, tadM 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progresa, sSț. 
foarte bună sau la schimb cu apartamejgș 
camere + diferență In zonă centrata aua « 
credit Ipotecar, preț 67000 ron, tel. 07tt/31âi0i 

232808 (A4)
• zona Decebal decomandate, panMM
termopan, contorlzărl totale, stare bu^ 
ocupabllă Imediat preț 85000 ron nepocMB 
accept credit Ipotecar, tel. 072/251498,23jff 

(A4) • l
• etal 8 dea, gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 980001 
RON, tel. 224308 0720/38798 0742/005228 (AȘ) -f
• «ta 8 dea, contorizări, repartitoare, pardiX 
balcon închis. Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg»l

I tel. 223400,072V169303,0742/005228 (AS) I

• dec» neamnalata st=40 mp, contorizMiJ 
balcon, Dorbanțl, preț 88000 RON, neg, tel 
2234080720/38796.0742/005226. (A5)
• zona M, Emlnescu, dea, et 8 ocupablli 
Imediat preț 52.000. RON, tel. 235M’ 
0729/018866. (A6)
• zona Propeta bloc cMmldi parata 

j vedere la stradă contorlzărl, preț 68000 RON,
neg., tel. 235208 0724/620358 (A6)

'' • zona Miorița, balcon mare, Ontoi, 
ocupablli Imediat preț 7S000 RON, negata, 
235208 0729/018868 (A6) M
• zona Plata et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• icgenl ta zona Golduetl, 2 cernere, s«2.’ mp, 
contorlzărl, parchet preț 61.000 RON, neg, w. 
0749/268838 (A7)
• zona Mneecta etA semldeo, $«26 fflp, 
neamenalată zugrăvită curată contoriziri, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324 (A7) ■
• pe Mid l. Maniu, et 8 dea, neamț «r 
ocupabilă Imediat s=30 mp, preț 85M0 90KM 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița, semldeo, s«30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liberă, etaj 8 Dret 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324.(47) *

• In Dorobanți parter, dea, s>27 mp, greeta 
faianță rolete exterioare, contoriziri, libera, gret 
69.000 RON, neg., tel. 07*5/640725. (A7) Fă

• uraenț zona Dacia, dec, et bun, tta& ■ 
bucătărie, parchet apometre, preț 5*000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8J
• zonaDactal cameră bale,parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, nm. 
tel. 0746/779288(48)
• zona Dacta 2 camere, parchet 
gresie, preț 68000 Ron, neg, te 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol ba®*? 
cameră gresie, faianță Inst sanitare notM- 
poate vinde mobilată preț 254)00 c m- 
0746/779288 (48)
• dec» nvratoți mare (41S mpX camere U
parchet contoriziri, balcon, amenajat* 
faianță), boxă zona Dorobanți preț 95400 RWc 
neg, tel231800; 0740/31731* (&) » W

• dec» cântai cu parchet contoriziri Inteonla, 
etaj Intermediar, S 43 mp, Bd22 Decembrie OMT 
liceul Auto) Deva, preț negociabil tel 211 < 
s8uai308(A9)'

anunță populația șl agenții 
•conomlcl cars beneficiază de apă 
potabilă din magistrala D.N. 500 mm 
da pa str. M. Emlnescu, că in data do 
13.11.2006 Intre orelo 8-18, întrerupe 
furnizarea apsl potabile pentru efectu
area unor lucrări la această magistrală. 

Vor fl afectate străzile:
- M. Emlnescu
- Al. Romanilor
- Zona împăratul Tralan
- Piața Victoriei
- B-dul lullu Maniu până la 
Intersecția cu B-dul Decebal
-1 Decembrie

■ Aurel Vlalcu
- Gh. Lazăr
-Șt. O. loslf
-Cetății
- Aleea Trandafirilor
- Ana Ipttescu
- Izvorului
- Merilor
• Sabin Drăgol
- Axente Sever până la stadion.
Rugăm populația șl agenții economici 
care beneficiază de apă potabilă din 
conducta magistrală DN 500 - Mlhal 
Emlnescu să la toate măsurile care se 
Impun In această situație. (69338)

• Deva, Qo)du. bl. 04, sc. 2, ap. 1, semlmo- 
bllată contorlzărl, apă gaz, repartitoare, 
preț 13.500 euro, negociabil. Tel. 
0723/926855,0721/075060. (3/9.11)

• Dorobanți ușă metalică balcon închis, 
contorlzărl, preț 73000 ron, tel. 0726-710903. (Al)

• sanddacomandata contoriziri, parchet, 
gresie, faianță balcon închis, zona ștrand, preț 
53000 ron, tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• contort 1, dec., bucătărie faianță + gresie, 
contorlzărl, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dac» bucătărie, bale, contorlzărl, etaj Interme
diar, zona Mărăștl, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• 2 camere, contorlzărl, etaj Intermediar, zona 
Gojdu, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• dac, contoriziri, etaj 4, zona Bejan, preț 55.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dac, contoriziri, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara (A2) 
o urgent, samldac, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mil., neg., tel. 232060, 
0742/290024.(A3)

Cumpăr garsoniere (20)
• îngână Deva, Bdul Decebal. Tel 227542, sdmrVând terenuri (21)
• data tarata extravilan, de6.000 șl 24.704Wn
localitatea Toteștl - Hațeg, lingi canton, rt» 
regulă titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 210K 
0723/732568CT) .
• toc da casi Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, COM
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită parcetawU 
Tel. 0723/005657,0747/191372. (T) . N
• Deva, zoni Rezidențială 6 parcele, J*1
mp/parcelă FS 22 m, fadlltițl, 20000 *(' 

parcela, 0722-564004. (Al) »
• In tanw ST. 4600 mp, FS. 70 m, preț 2<f 
euro/mp, negociabil, tel. 074Q/210780 (Al) <

• urgent, Mavlan, st=5000 mp, fs 20 m,
parcele, acces din DN 7, zona Sintandrei, Mh|£ 
pentru hale Industriale, preț 15 euro/mp, teL. 
232060,0742/290024. (A3) V

• Mavlan. SH0 mp, fs 30 m, fadlltițl: apă gașl||
curent, zona Slntuhalm, preț 25 euro/mp, tata 
232060,0742/290024. (A3) v
• urgent grtdtal + construcție casă Hvgdif 
fântână curent, st=1466 mp, zona preluitareae 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 2UMT 
0742/290024. (A3)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

propneidr ji uperoiur ai nuieiuiui uerrnisdrd nesuri/arn, scieciedzd 
personal pentru ocuparea următoarelor posturi:

Cerințe: calificare conform 

postului, experiență relevantă, 

cazier fără antecedente penale.

Candidații 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 interviu șl - ■ 

procedurile de angajare numafeg 

candidațil selectați.
(69192)' -
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• extravilan minim 1 ha, ta zona Duva. 
Informați la toL 0722/792209. Nu sunt 
agant. (15/811)

• hrtavHan, «t=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă, gaz, zona Sântandrel, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024, (A3)
• krtravllan, at=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
*ta Dava, zona, Emlnescu, ST- 17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună Ideal pt. 
Investiție, consfruțle casă acte la zl, preț de la 10 

■«■uro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
. 188/165703. (A4)

Intravilan, la DN 7, Intre Deva șl Slmerla, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, flecare, utl lltățl în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• J parate de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utl lltățl în zonă loc drept șl panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
■ Intravilan, ai 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• Intavlan, at 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Emlnescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• at HM mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sănthalm șl 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)
o Intravlan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 rn.cunr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 

0745/786578 (A8)
• Deva, Wiavlan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile. ♦ 2 clădiri pe teren. Ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• Intravlan to Deva, zona Zăvoi, S1000 mp, FS 
18 utilități în zonă preț neg., tel. 212.414 sau 
231.800. (A9)
• I 900-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231300,

» 0745/511.778 (A9)
V» toad, grădină + garaj, st 350 mp, curent 

trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, pădtoi st 300 mp, preț negociabil, tel.
0254/613366,0788 K-------0788/158483. (A10)Cumpăr teren (22)
• 9 hartan, Intravl lan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata Imediat, tel. 215212. (Al)

X. SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, 
lichidator al SC ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. 

Erou Ovidlu Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara anunță vânzarea la 

licitație publică a următoarelor active:

- Sediu administrativ, abator și secție prelucrare, grajd, rampă animale, 

post trafo și teren în suprafață de 2.594 mp, situate în Orăștie, str. Erou 

Ovidîu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top 

(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/1; 3242/1; prețul de pornire a licitației este de 

359.700 Ron + TVA;

- Corp principal de producție șl teren în suprafață de 997 mp, situate în 

Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, 

nr. top (3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației 

este de 341.000 Ron+TVA,

Licitația va avea loc în data de 15.12.2006, ora T2OO, la sediul 

Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire 

a licitației șl poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. Cumpărarea 

caietului de sarcini este obligatoriu pentru ofertanți și poate fi găsit la 

sediul lichidatorului, în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254- 

240807, 0744/861763, fax 0254-206241. (69270)

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

▼ xf șl servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
swoRM m Ungariei, căt și in județele Bihor, Timiș, Caraș-

Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei 
în Deva

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

Cerințe:

o program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
o seriozitate;• dinamism;
o 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

Vând spații comerciale (25)
• Deva, P +1,150 mp + teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă gaz, 82000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT. grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă gaz, curent șl teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva, tel. 232060,0742/290024 
(A3)
• st=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)

• 129 mp, Ha, sir. fă vitauufbLAl.sc. 4 
parten momentan In Indntă ftairttonaază 
Hlala CEC, chiriaș, cu rt» da a 
prelua contractul da tochlriani persoană 
de contact Cămăzan Dorinei. TeL 
0722/211398 (11/811)

• 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)

e zona Mărășd, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețl5.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)Vând alte imobile (27)
o Ind, carmangeria, abator, anexe, st 400 mp, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
e Brad, 9 locuri de veci (criptă), preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)Imobile chirii (29)
o caut gareonlori sau apartament 2 camere de 
închlrlatTel. 0741/154401. (T)
o olar spre închiriere o cameră cu bale, 
mobilată termopane, centrală termică în regim 
hotelier, preț 700.000 lel/noapte. Tel. 
0721/055313. (T)
o primesc băieți în gazdă fac șl menaj la cerere, 

zona Liceului G. Molsll. Tel. 0724/740951. (T)
• primesc In gazdă două eleve, colege sau 
surori, aproape de Liceul Pedagogic. Tel. 216347. 
CD
o garsonieră Den, complet mobilată 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
o garsonieră mobilată centrală termică preț
130 euro, tel. 0740-210780. (Al)

o Dava, n mp ♦ 130 mp, depozit termopane, 
centrală termică toate utilitățile, 800 euro/lună 
tel. 215212. (Al)
o apartament 2 camere, zonă centrală mobilat 
modem, preț 170 euro/lună tel. 0740/013971. 
(A2)

(32135)

• ofer spre închiriere apartament 2 
camere, zonă centrală Tel. 0724/439539. 
(16/811)

• garsonieră, zonă centrală mobilat preț 110 
euro/lună tel. 0740/013971. (A2)
• apartament 2 camere, zona Bălcescu, mobilat 
modern, centrală termică, preț 150 euro/lună 
tel. 0740/013971. (A2)
• oier pontau închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașina 
de spăl at, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer 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)
• caii mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Mărâștl, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termici 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat șl utilat preț 300 euro/lună Tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• apartamente sau garsoniere, (NE)mobllate, 
zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. Emlnescu, 
tefr2352^!o72?6M^,T2Mim%0ferlte'

• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, complet 
mobilat șl utilat merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208 0724-620358. (A6)
• amenajată șl mobilată integral, CT, zonă bună 
Deva, tel. 231.800,0740/317314. (A9)Auto românești (36)

• vând 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)

• vând Dada 1300, af 1978 unic proprietar, bine 
întreținută cu rezervor nou, punte spate nouă 
discuri frână noi, set motor nou, 450 euro. Tel. 
214504. (T)
• vând Dada 1410 L, af 1998 38500 km rulați, 
stare excepțională Farcaș Dumitru, Vața de Sus. 
Tel. 0726/220796,0788/942507. CT)
• vând Dada 1410 L, af 1998 38500 km rulați, 
stare excepțională Farcaș Dumitru, Vața de Sus. 
Tel. 0726/220796,0788/942507. (DAuto străine (37) Matrimoniale (69)
• vând BMW 525i, af 1988 impecabil, preț 4300 
euro. Tel. 0726/392739. (D
• vând Peugeot 305. Tel. 0722/706952. (D
• vând VW Passat 2 break 1,6 Diesel, motor 
segmentat, nou, recent, preț 2100 euro, nego
ciabil. Tel. 0729/011558 CDGaraje (43)
• vând garai cu teren proprietate, Deva, str. 
Lăstun (Ady Endre). Tel. 0722/331121. (DMobilier și interioare (47)
• vând mm> rt una persoană 35 ron, șl 
recamier două persoane, cu arcuri duble, 160 
ron. Tel. 0254/215325. (D
• vând dulap de haine, suspendat, din lemn 
masiv, preț negociabil. Tel. 0254/227824, 
0729/982281. (6/811)
• vând urgant șl avantajos mobilă din lemn 
masiv, 2 corpuri și colțar de sufragerie, stare 
perfectă toate, preț negociabil. Tel. 0721/055313. 
(D
• vând țigani și negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile și canapea stofă exten
sibilă vitrină cameră tineret toate stare foarte 
bună Tel. 0745/138708 0744/624867. (D
• vând haină din picioare Karakul, neagră 
mărimea 50, și cuvertură tip covor, țesută 
manual. Tel. 0254/215325. (D

Calculatoare si accesorii (51)
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LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA indus),
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1. auditori hotel șl 
restaurant
2. casieri
3. ospătari
4. electrician
5. instalator
Condiții generale:, calificare 
conform postului, expe
riență relevantă, cazier fără 
antecedente penale.

Calculatoare si accesorii (51)
• cumpăr S.D. RAM 512 MB. Informații tel. 
0722/842710. CDElectrocasnice (56)
• vând ladă frigorifică 2401,7 sertare, 300 ron; 
trusă sudură oxiacetilenă 400 ron; reductor 
sudură 180 ron. Tel. 214504. CDPlante și animale, agroali- mentare (57)

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

• vând cal semimuran de 9 ani, sănătos, fin de 
grădină producție 2008 între 8 • 10.000 kg, preț 
negociabil. Tel. 779593. CD
• vând porc alb, 170 -180 kg, preț 55.000 lei/kg. 
Tel. 0729/050315. CDAltele (61)
• vând convartor fontă plus Instalația aferentă 
Tel. 0726/184116. (D
• vând mulnâ de pufulețl, preț avantajos. Tel. 
211883, după ora 17. (8/7.11)

• vând cântar electronic șl mașină de 
măcinat cafea, pentru magazin alimentar, 
preț negociabil. Tel. 0720/368510, 
0747/095560.(7/7.11)

• vând ușă de stejar exterior, deschidere pe 
stânga, 189/90 cm, preț 150 ron, tv color Elec
tronica dlag. 37 cm, preț 150 ron. Tel. 214814. (D
• vând ușă stejar din 2 canate cu gratii, piese 
auto din dezmembrare Flat Punto, aripă față 
dreapta, scaune față contact cu chel, dulap 
vitrină frigorifică Tel. 215244. (T)Pierderi (62)
• dm ■ găsit un câine de culoare galben roșcat 
mare, cu o pată albi la ceafă șl un ham roșu este 
rugat să sune la tel. 0729/110627. Răspunde la 
numele de Max. (T)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Radulescu Maria. Se declară nul. (4/9.11)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Vedlnaș Floare. Se declară nul. (7/9.11)
• pierdut «tâmplă rotundă cu Inscripția SC Crls 
Video & Sound SRL Deva. Se declară nulă 
(5/8.11)
• pierdut talafen Nokia, în zona Primăriei

S; găsitorul este rugat să sune la tel. 
1557; ofer recompensă (3/811)

• tău 8 ani doresc Cunoștință cu domnișoară 
între 18 ■ 25 ani, pentru prietenie. Răspund doar 
la SMS, 0728638581. CDPrestări servicii (72)
• electrician autorizat execut orice luciri la 
instalații electrice, foarte convenabil. TeL, 
0742/210071,215654.CD
■ hmdatla Uni Deva organlzeazi la cele mai 
mici prețuri cursuri de calificare în meseriile: 
brutar ■ patiser ■ produse fiinoase, tâmplar, 
taplțer, lucrător social, operator calculator, 
operator radio tv, ospătar, lucrător comercial, 
zidar, sudor, secretar, limbi străine. TeL 216138 
0722/358138.(1/811)

• transport poreoam Hala ■ Gamianla ■ 
Franța ■ Spania ■ Portupala, la dtsdnafc 
placări miercuri șl vineri. Udall la M. 
0748311 <744344362. (7/17.1(J)

• transport poreoanei Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
<1745/56886! 0742/121148 0749/037604. (65282)Oferte locuri de muncă (74)
• totanurtlonal 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, lnternatlonal®expertjob.ro. 
(69168)
• Fabrică de cherestea din Bârcea Mare anga
jează motostivuitonst, ifromst, racmst autorizat, 
mecanic auto și muncitori necallflcați. Informații 
latei. 0254/236897. (3/26.10)
• Urmă de construcții SC Kreta Grup SRL din 
Hunedoara, angajează zidari și falanțarl; oferă 
200 - 350 euro/lună Tel. 0723/689594. (6/7.11)
• Firma Remoca SRL angajează personal 
curățenie. Relații latei. 0729/887188 (14/811)
• producător tricotaje angajăm cusătoare cu 
experiență în domeniu pentru atelierul din 
Slmerla; decontăm cheltuielile de transport. 
Informații tel. 0723/687218 (9/7.țl)
• SC Daniele Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunlcll, nr. 6, angajează confecțlonerl 
textili, telefon 0746/031026 șl tricoterl manuali, 
telefon 0720/400977. (6/1.11)

Se oferă pachet salarial 
atractiv, posibilitatea dez
voltării unei cariere într-o 
companie la standardele 
internaționale.
CV-urile și scrisorile de 
intenție se vor trimite prin 
fax la nr: 0725-541101 sau 
prin email: 
razvan.maresabere - 
mures.ro.
Persoană de contact: 
director Răzvan Mareș - 
0725-541000. (eseu)

Comemorări (76)
Cu durere veșnică în suflet amintim că se împlinesc 2 ani de când a plecat dintre noi dragul nostru fiu și frate,

profesor IOAN MARCdin Crișcior. Dumnezeu să-i odihnească în pace sufletul lui bun și blând.Nu te vom uita niciodată mama Sabina și sora Maria.
(6/9.11)

Se împlinesc 18 luni de zile, lacrimi și durere ai lăsat de când ai plecat din astă lume și m-ai lăsat singur pe mine. Dumnezeu să-ți lumineze locul în care te odihnești scumpa mea soție
ZINAIDA URDEAnăscută Gorea, în Basarabia.Soțul Petre Urdea

• SC DaiMIo Company SRL Deva, Str. 
Rândunlcll, nr. 6, angajează agent vânzări. Relații 
la tel. 0728/107099. (3/2.11)
• sodatate du pază angajează agențl pentru 
păzi Tel. 0723/525399. (5/7.11)

(2/8.11)
• sodotate eomardalâ cu profil farmaceutic 
angajează asistent de farmacie șl farmacist 
cu normă întreagă, în Deva; pachet salarial 
atractiv. Informații latei. 0726/301378 (4/7.11)

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru ca suntem numărul 1 în județ, te 
ajutăm să fii și tu numărul 1!

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. (88963)

RECLAME

rn.cunr.de
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
http://www.expertJob.ro
lnternatlonal%25c2%25aeexpertjob.ro
mures.ro


/ineri, 10 noiembrie 2006
Cramă la mare altitudine

• La licitație. Prima felicitare de Crăciun, datând din 1843, care stă la originea obiceiului de a trimite cărți poștale cu această ocazie, va fi scoasă la licitație la Londra, anul viitor. Felicitarea a fost evaluată la 6.000 de lire sterline.
• Ubiect de expoziție. Top modelul Kate Moss va fi în centrul unei expoziții care va fi inaugurată în primăvara anului viitor la National Gallery din Londra, unde vor fi prezentate aproximativ o sută de portrete realizate de cinci fotografi renumiți.

Forumul toaletelor Thailanda va găzdui, in perioada 16-18 noiembrie, la Bangkok, World Toilet Expo Forum. Tema va fi „toaletă veselă, viață sănătoasă”. (Foto: epa)

■ Record Guinness: cra
ma aflată la cea mai 
mare altitudine se află în 
turnul CN din Toronto.

Toronto (MF) ■ O încăpere cu vinuri, aparținând unui restaurant din Toronto, situată la altitudinea de 351 de metri, a fost omologată, miercuri, drept „crama situată la cea mai mare înălțime”, în cadrul evenimentelor care au marcat prima zi internațională a recordurilor Guinness.Crama restaurantului este plasată în turnul CN din Toronto, care, cu cei 553 de metri ai lui, este considerat cea mai înaltă structură din Canada și una dintre cele mai man din lume.„Este foarte înaltă. Nu cred că acest record va fi depășit. Există clădiri mai înalte, dar nu cred că există intenția să
Nuntă într-un castel medieval

Filmul „Borat", 
interzis

Moscova (MF) - Autoritățile ruse au interzis filmul de comedie „Borat”, o satiră controversată la adresa Kazah- ștanului, țara vecină Rusiei și unul din principalii săi aliați, care conduce în topurile de audiență din Statele Unite și din mai multe țări europene. în film, umoristul britanic Sacha Baron Cohen pretinde că este un reporter din Kazahstan, care vizitează Statele Unite. El are o serie de întâlniri cu diverși americani, care nu știu că este vorba de un film și în prezența cărora acesta face comentarii rasiste, antisemite sau homofobe. Autoritățile din Kazahstan au fost însă revoltate de portretul denigrator al țării realizat în film.

Cere cus
todia
Los Angeles (MF) - 
Soțul lui Britney 
Spears, Kevin Feder- 
line, a ripostat la cer
erea de divorț a staru
lui. La fel ca și Spears, 
Federiine vrea custo
dia „legală" și „fizică" 
a lui Sean Preston, în 
vârstă de 13 luni, și a 
lui Jayden James, de 
două luni, conform 
documentelor depuse 
de avocatul său la un 
tribunal din Los Ange
les. Federiine Fa cerut 
și pensie alimentară 
lui Spears, una dintre 
cântărețele cele mai 
bine plătite din lume 
și a cărei avere era 
estimată în 2004 de 
revista Forbes la 120 
de milioane de dolari. 
Spears nu riscă să-i 
dea soțului jumătate 
din avere, pentru că 
cei doi au încheiat un 
contract prenupțial 
„beton".

Milano (MF) - Tom Cruise și Katie Holmes s-ar putea căsători într-un castel medieval de lângă Roma. II Messaggero scrie că cei doi actori se vor căsători la castelul Odescalchi, pe malul lacului Bracciano, lângă Roma. Totuși, o angajată

Castelul Odescalchi (Foto: epa)

Licitație fără precedent

Babuinii se curăță reciproc la grădina zoologică din Zurich, Elveția. (Foto: epa)

■ Vânzări de o jumătate 
de miliard de dolari la 
ultima licitație a Casei 
Christie's.

New York (MF) - „Portrait d'Adele Bloch-Bauer II” (1912), un portret de Gustav Klimt a fost adjudecat, miercuri, pentru 87,9 milioane de dolari, în cadrul unei licitații fără precedent organizată de casa Christie's, la New York, în cadrul căreia s-au vândut opere de artă în valoare totală de aproape o jumătate de miliard de dolari.Pe fondul unei piețe dinamice, Christie's a vândut în valoare totală de 491 de milioane de dolari, dintre care 22,4 milioane pentru „Single Houses”
Vaticanul, împotriva paradei gay

Primul transplant de uter
New York (MF) ■ Primul transplant reușit de uter ar putea fi realizat în 2007 de o echipă de medici de la Downtown Hospital din New York, Statele Unite, care a primit acordul din partea autorităților pentru sănătate, scrie cotidianul Telegraph. Medicul Giuseppe Del Priore, coordonator al acestei echipe, spune că a găsit deja câteva donatoare potențiale. Del Priore a indicat faptul că pacienta care va fi supusă transplantului va necesita luni de consiliere și teste. Dacă operația va fi pusă la punct, va putea ajuta mii de paciente care prezintă sindromul Rokitansky, o maladie congenitală rară, care afectează o femeie din 5.000. în cazul acestei maladii, uterul se dezvoltă anormal, dar ovarele continuă să funcționeze.

■ Parada gay de la Ieru
salim a fost ieri anulată, 
urmând să se limiteze la 
un miting pe stadion.

Vatican (MF) - Vaticanul a cerut anularea paradei gay programată la Ierusalim, astăzi, pentru a nu răni „sentimentele milioanelor de credincioși evrei, musulmani sau creștini”. Vaticanul a indicat

Turnul CN din Toronto (Foto: fan)se instaleze în ele restaurante și crame”, a declarat Carey Low de la Guinness Book. Potrivit spuselor acestuia, altitudinea nu afectează calitatea vinului.Crama aflată la cea mai mare înălțime din lume numără 9.000 de sticle de vin. Restaurantul mai are o pivniță, subterană, cu o capacitate de 15.000 de sticle.Toronto a încercat să mai înscrie un record ieri, organizând cel mai lung șir de dansatori.
de la castelul care în trecut a găzduit suverani pontifi și regi a declarat agenției Reuters că știrea nu este adevărată.Publicația italiană informează că pe 16 noiembrie va avea loc o petrecere pentru celebrități, urmată de o ceremonie catolică pe data de 17 și o altă ceremonie în ritul scientolog- ic pe 18 noiembrie. Cruise și Holmes au confirmat că se vor căsători pe 18 noiembrie, în Italia, și că rochia de mireasă va fi creată de celebrul creator de modă italian Giorgio Armani.Pe lista posibilelor locuri unde ar putea avea loc nunta, publicațiile italiene au mai menționat Garda și Como.

„Scenă de stradă la Berlin", pictat de Ernst Ludwig Kirchner (Foto: epa)a lui Egon Schiele și 40,3 milioane pentru „L'homme r la hache” de Paul Gauguin, cifre record pentru fiecare dintre 
într-un comunicat că a aflat „cu amărăciune” că se va organiza la Ierusalim „una dintre acele așa-zise «manifestații ale mândriei homosexuale»”. „își exprimă cea mai vie dezaprobare în ceea ce privește inițiativa care ar constitui o gravă insultă Ia adresa credincioșilor evrei, musulmani și creștini”, pentru care orașul are „caracter sacru”, se mai indică în comunicat. Vaticanul speră, în

acești artiști. Patru tablouri de Klimt au fost adjudecate contra sumei totale de 192 de milioane de dolari, fiecare 
consecință, „ca problema să fie reexaminată”. Parada gay a fost ieri anulată, urmând să se limiteze la un miting pe un stadion aparținând Universității Ebraice, în urma unui compromis acceptat de autorități și de organizatorii evenimentului. Asociația Open House for Pride and Tolerance - organizatorul evenimentului - a anunțat că parada a fost anulată din motive de securitate. 

I

depășind sumele la care au fost evaluate. Confiscate de naziști, tablourile au fost restituite recent de guvernul Austriei moștenitorilor familiei Bloch-Bauer.Tabloul „Scenă de stradă la Berlin”, al maestrului german Ernst Ludwig Kirchner, a fost achiziționat contra sumei de 38 de milioane de dolari pentru Neue Galerie, muzeu din New York care găzduiește deja „Portrait d'Adele Bloch- Bauer I”.Un tablou de Picasso, „Portrait d'Angel Fernandez de Soto” a fost retras dinlicitație în urma plângerii depuse de un german care a spus că opera de artă face parte din moștenirea sa.

Po|la britanică a fost aspru criticată de liderii religioși când l-a solicitat pe japonezul Tat- suro Kuichi să realizeze seria de timbre de Crăciun, deoarece acestea nu reprezintă teme religioase. (Foto: EPAJ


