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Cerul va fi parțial senin. Vântul va 
sufla slab.

dimineața la prânz seara

După o noapte în care 280 de mascați au scotocit municipiul Hunedoara, 27 de interlopi hune- 
doreni au fost arestați în dosarul numit „Mafia fierului vechi"+-H- Printre arestați se găsesc adminis
tratori ai unor firme de colectare a fierului vechi și angajați ai firmei de pază din combinat.

Fentează Primăria
Deva (M.S.) - Primăria Deva va lua măsuri 

drastice împotriva acelor persoane care be
neficiază de ajutor social, dar încearcă să 
evite efectuarea orelor de muncă prevăzute 
de lege pentru încasarea banilor. „Există 
persoane care spun că muncesc prea mult 
pentru banii de ajutor social și amenință că 
vor protesta in fața Primăriei. Eu le aver
tizez că, dacă nu muncesc, nu vor primi aju
torul social”, a declarat viceprimarul Florin 
Oancea. Primăria va emite o decizie în care 
va stabili că persoanele trebuie să lucreze 
minim 72 de ore, într-o lună.

Repartizarea în licee
Deva (S.B.) - Azi are loc repartizarea com

puterizată în licee. Calculatorul face repar
tizarea ordonând candidații descrescător, 
după medii, încercându-se plasarea lor la 
una dintre opțiunile exprimate. în cazul în 
care candidatul nu are loc la nici una din
tre opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne 
nerepartizat în această sesiune și va trebui 
să participe la o sesiune ulterioară, organi
zată numai pe locurile rămase libere.

■ Șaptezeci de mașini 
de poliție au patrulat 
miercuri noaptea pe 
străzile din Hunedoara.

Deva (T.S.) - O acțiune de o 
amploare deosebită a avut loc 
în noaptea de miercuri spre 
joi în municipiul Hunedoara. 
Polițiști din cadrul DPIR din 
București, Sibiu, Alba Iulia și

Reevaluarea lucrărilor de la bac
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■ MEdC cere reevalu
area lucrărilor, din jude
țele fruntașe și cele co
dașe la promovabilitate.

Deva (S.B.) - Reevaluarea se 
va face prin sondaj în județele 
în care promovabilitatea trece 
de 90%, dar și în cele în care 
este sub 60%. Intenția minis

Hunedoara au întors orașul de 
pe Cema cu susul în jos. Au 
fost efectuate 56 de percheziții 
în urma cărora au fost ares
tați 27 de hunedoreni, membri 
a două grupări infracționale 
deosebit de periculoase. Ieri, 
toți cei arestați au fost prezen
tați Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara, fiind 
arestați preventiv pentru 29 de 
zile. „A fost o acțiune deosebit 

terului este de a verifica în ce 
măsură profesorii corectori 
au aplicat baremul impus, și 
nu de a afecta elevii. Hune
doara este între primele 
cinci județe din țară în care 
promovabilitatea a depășit 90 
la sută.

Dacă vor fi identificate dis
crepanțe de notare, profesorii 
vor fi sancționați. Inspectorul 

de complexă”, declară comis
arul Traian Berbeceanu, șeful 
BGCOA. Azi am reușit să 
arestăm membrii celor mai 
puternice organizații crimi
nale din municipiul Hune
doara. Este vorba de gruparea 
<Endre> condusă de Raita 
Andrei Gheorghe și gruparea 
<Francezu> condusă de Ioniță 
Gheorghe. Ambele grupări 
aveau o organizare de tip 

general adjunct al IȘJ Hune
doara, Simion Molnar, pre
ciza, ieri, vizavi de reevalu
are, că: „județul nostru a 
înregistrat și anul trecut 96% 
promovabilitate. Când va 
începe reevaluarea, la Bucu
rești, doar în cazul în care 
diferența dintre note depă
șește 1,5 puncte, se vor apli
ca sancțiuni”. 

mafiot a căror activitate era 
dirijarea furturilor de fier 
vechi din incinta combinatu
lui Mittal Steel”, declară Tra
ian Berbeceanu. Paguba adusă 
combinatului este de ordinul 
miliardelor. Practic, cele două 
grupuri furau fierul din com
binat, apoi îl predau firmelor 
cu care Mafia colabora, 
urmând ca administratorii să- 
1 revândă combinatului, /p.3

Recordman
Deva (G.P.) - Tânărul 

care și-a propus să facă 
turul Europei în scaunul 
cu rotile a ajuns ieri la 
Deva. Vasile Stoica a ple
cat în 7 iulie din 
București și își propune 
să ajungă în luna sep
tembrie în Spania, la 
Gabo Finisterre. /P-5

Vrea în Parlamentul EuropeiBani pentru instituții
Dintre diversele instituții care primesc fonduri de la 
bugetul de stat, unele dintre cele mai mari sume de 
bani revin SRI-ului și Cancelariei primului-ministru.

Parlamentul

• SRI

SPP

SIE

Președinția

Cancelaria 
primului- 
ministru
Curtea 
Constituțională

■ Monica lacob Ridzi a 
declarat ieri că va 
renunța la deputăție 
pentru un post în PE.

Deva (D.I.) - Cei cinci euro- 
observatori PD, printre care și 
deputata de Hunedoara Moni
ca lacob Ridzi doresc să can
dideze la alegerile pentru Par
lamentul European, ei fiind 
dispuși să renunțe la man
datele pe care le dețin în Par
lamentul de la București. Ei 
au anunțat că doresc să can
dideze la alegerile pentru PE 
care se vor desfășura în Româ

nia, cel mai probabil în 
primăvara anului viitor. „De 
fapt, nu este vorba de voință, 
ci de respectarea anumitor 
prevederi, conform cărora 
dacă ești ales europarlamen- 
tar trebuie să renunți la cali
tatea de parlamentar în (ara 
natală. Eu mi-am exprimat 
dorința de a candida, dar asta 
nu depinde de mine. Este o 
decizie politică și depinde de 
locul pe care mă voi afla pe 
listă. Nu este obligatoriu să 
renunț la calitatea de deputat 
decât după desfășurarea 
alegerilor pentru PE”, ne-a 
declarat Monica lacob Ridzi.

tru Situații de Urgență Hunedoara, Primărie)-Deva, Jan
darmeriei, Poliției și din formațiunile de Cruce Roșie 
au participat, ieri, Ia Sântuhalm, la un exercițiu de alar
mare publică în caz de inundații. /p.3 (Foto: Traian Mânu)
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• Detonată. Poliția turcă a detonat o bom
bă de dimensiuni reduse printr-o explozie 
controlată, la un sediu al formațiunii la gu
vernare, Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP), 
dintr-o localitate din vestul Turciei. Dispozi
tivul exploziv a fost găsit într-o pungă de 
plastic, la intrarea în sediul partidului, situat 
în districtul Balcova din provincia Izmir.

Război în Orientul Mijlociu
■ Ofensiva israeliană în 
Liban a luat amploare, 
provocând cel puțin 52 de 
victime în rândul civililor.

Explozie O mașină-capcană a explodat 
ieri într-o stație de benzină din Ba las. 
Deflagrația s-a soldat cu zeci de r&fiți.

(Foto: EPA)

in greva 
foamei

Bagdad (MF) - Fostul 
președinte irakian Sad
dam Hussein și o parte 
dintre cei șapte foști co
laboratori ai acestuia, a- 
cuzați în procesul pri
vind masacrarea mai 
multor șliți, la Dujail, în 
anii '80, au intrat în gre
va foamei. Aceștia au 
boicotat, la fel ca și avo- 
cații lor, ultimele audi
eri desfășurate luni și 
marți, în fața înaltului 
Tribunal Penal irakian. 
Avocații intenționau să 
protesteze astfel față de 
neîndeplinirea solicitări
lor pe care le formulase
ră, în special cea care 
viza protecția membri
lor apărării, după asasi
narea, în iunie, a unuia 
dintre ei, al treilea de la 
începutul procesului în 
octombrie 2005. Acuzații 
sunt deținuți sub pază a- 
mericană într-o bază din 
apropierea Bagdadului.

Saddam Hussein (Foto: epa)

Ierusalim (MF) - Operațiu
ne? lansată de armata Israelu
lui în sudul Libanului, după 
ce gruparea șiită libaneză 
Hezbollah a anunțat răpirea a 
doi militari israelieni, a luat 
amploare, ieri, când violențe
le dintre cele două părți pro
vocând cel puțin 52 de victi
me în rândul civililor.

Violențele au atins un 
punct maxim în cursul nopții 
de miercuri spre joi, când a- 
viația israeliană a efectuat 
numeroase raiduri asupra te
ritoriilor situate în Libanul 
de Sud.

Aeroportul Internațional 
din Beirut și-a întrerupt acti
vitatea, ieri dimineață, după 
ce aviația israeliană a bom
bardat două piste ale acestu
ia. Aeroportul a fost închis, 
iar avioanele care urmau să 
aterizeze pe acesta au fost 
redirecționate.
Replica Hezbollah

Gruparea șiită libaneză 
Hezbollah a dat o replică dură 
„masacrului israelian”, ieri 
dimineață, anunțând că a lan
sat 60 de rachete asupra loca
lității Nahariya situată în re
giunea de coastă din nordul 
Israelului.

La scurt timp, un elicopter 
israelian a lansat o rachetă

asupra sediului televiziunii 
Hezbollah, situată într-o sub
urbie din sudul Beirutului.

în urma raidului efectuat 
în cartierul Haret Hreik, din 
regiunea de sud a Beirutului, 
unde se află conducerea gru
pării șiite Hezbollah și birou
rile de presă ale mișcării, se
diul televiziunii al-Manar, 
aparținând organizației șiite, 
a fost puternic avariat.
Blocadă totală

Postul militar de radio din 
Israel a anunțat instituirea u- 
nei blocade totale asupra Li
banului în cadrul ofensivei 
militare lansate împotriva 
mișcării Hezbollah.

Potrivit unui ofițer superi
or, aeroporturile libaneze vor 
fi ținta raidurilor israeliene, 
iar Marina militară va bloca 
mișcarea navelor în porturile 
Saida, Tyr, Beirut și Tripoli.

Marina militară israeliană 
a pătruns în apele teritoriale 
ale Libanului, în cadrul aces
tei blocade.

Armata israeliană a anun
țat că intenționează să desfă
șoare atacuri dure asupra 
unor ținte aparținând Hezbol
lah din capitala Libanului.

Armata israeliană a aver
tizat Libanul să evacueze toți 
locuitorii din sudul unui car
tier din Beirut unde se crede 
că locuiește liderul grupării 
Hezbollah, Sayyed Hassan 
Nasrallah.

Mișcarea șiită Hezbollah a 
replicat amenințând că va

Mahmoud Ahma
dinejad (Foto: EPA)

a 
nul 
dm

Iranul nu 
renunță 
Teheran (MF) - Preșe
dintele iranian, Vib

duce energie nuclea
ră, după ce Consiliu
lui de Securitate al 
Națiunilor Unite a 
fost sesizat fri această 
problemă. Cele anei 
state membre per
manente în CS au 
susținut o ofertă 
avansată Teheranului 
în schimul suspendă
rii programului său 
nuclear, dar au cerut 
Consiliului să intervi
nă după ce Republi
ca Islamică nu a dat. 
un răspuns în terme
nul limită. Pachetul 
de propuneri oferă 
stimulente economi
ce și diplomatice în 
schimbul suspendării 
de către Iran a pro
cesului de îmbogățire 
a uraniului.

israeliano-libanez.

Cairo (MF) - Răpirea a 
doi militari israelieni de că
tre mișcarea israeliană Hez
bollah, urmată de declaur 
rea unei ample operaț 
militare israeliene pe terito
riul Libanului, a îngrijorat 
Occidentul.

ONU, care are desfășura
tă o forță de menținere a pă
cii în Libanul de sud, a ce-

Sprijin teoretic
Budapesta (MF) - Ministrul ungar al Apă

rării, Imre Szekeres, care s-a întâlnit mier
curi cu secretarul general al NATO, Jaap 
de Hoop Scheffer, a declarat că Ungaria 
susține inițiativele Alianței, dar nu poate/ 
suplimenta cheltuielile legate de apărare.

Cei doi oficiali s-au întâlnit pentru a dis
cuta despre participarea Ungariei la misiu
nile Alianței Atlanticului de Nord.

în timpul vizitei, prima efectuată de Sze
keres de la numirea în funcție, ministrul 
l-a informat pe oficialul NATO că Ungaria 
va putea furniza curând Alianței o mie de 
militari pentru efectuarea unor misiuni.

Conform ministrului, cheltuielile legate 
de apărare nu pot fi sporite, însă autorități
le de la Budapesta au în vedere o utilizare 
mai eficientă a resurselor.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Soldați israelieni în timp ce lansează rachete (Foto: EPA)

bombarda orașul israelian 
Haifa și împrejurimile aces
tuia, în cazul în care Beirutul 
sau periferiile de sud ale aces
tuia vor fi atacate de armata 
israeliană.

Gruparea șiită libaneză 
Hezbollah a continuat seria

de acțiuni îndreptate împotri
va Israelului, surse medicale 
anunțând că mai multe rache
te lansate din Liban au lovit 
ținte din centrul orașului Sa- 
fed, situat în nordul Israelu
lui, provocând rănirea a cel 
puțin 11 persoane.

occidentale reacționează
care „riscă să distrugă fragi
la stabilitate din Liban”.

Italia a condamnat acțiu
nea Hezbollah cerând elibe
rarea militarilor.

Uniunea Europeană a ce
rut Guvernului libanez să-și 
exercite prerogativele pen
tru a evita escaladarea vio
lențelor.

Ministrul francez de Ex
terne, Philippe Douste- 
Blazy, a cerut „tuturor păr
ților să nu se angajeze în- 
tr-un ciclu al violențelor, că
reia să-i cadă victime popu
lația civilă”.

rut eliberarea celor doi mili- 
israelieni.

Libanul a cerut organiza
rea unei reuniuni de urgen
ță a Consiliului de Securita
te al Națiunilor Unite pen
tru a analiza „agresiunea is
raeliană”.

Statele Unite, Franța și U- 
niunea Europeană au lansat 
apeluri insistente în vede
rea eliberării militarilor.

La rândul ei, Rusia a ce
rut „eliberarea imediată” a 
militarilor răpiți și s-a de
clarat foarte „preocupată” 
de escaladarea violențelor,

Raid în Gaza
Gaza (MF) - Sediul Ministe

rului palestinian de Externe 
a fost distrus, ieri, în urma u- 
nui raid al aviației israeliene, 
atac care a dat de înțeles că 
statul evreu își va continua 
ofensiva din Fâșia Gaza, deși 
a început operațiuni pe un al 
doilea front, în Liban.

Raidul, care a avut loc în 
cursul nopții, nu s-a soldat cu 
victime, conform oficialilor 
palestinieni din serviciile de 
securitate.

într-un alt atac, desfășurau 
în apropiere de Deir el-Balah, 
în centrul Fâșiei Gaza, un mi
litant din cadrul grupării Jiha- 
dul Islamic a fost ucis iar al-

Angela Merkel și George W. Bush (Foto: epa)

Președintele SUA în Germania

tul rănit, au adăugat oficialii.

150 de reținuți la Bombay

Berlin (MF) - Președintele 
american George W. Bush a 
sosit, ieri dimineață, la Stral
sund (nord-estul Germaniei), 
unde a fost întâmpinat de 
cancelarul german Angela 
Merkel. Stralsund, port din 
Liga Hanseatică, cu deschide
re la Marea Baltică, clasat pa
trimoniul mondial al 
UNESCO, face parte din cir
cumscripția electorală a can
celarului Merkel.

Președintele american 
George W. Bush a afirmat, cu 
ocazia întâlnirii cu cancelarul

german Angela Merkel, că Is
raelul are dreptul de a se apă
ra împotriva actelor de tero
rism, dar că acest lucru nu 
trebuie să destabilizeze guver
nul de la Beirut.

„Israelul are dreptul la au
toapărare. în al doilea rând, 
orice face Israelul, nu trebuie 
să destabilizeze guvernul Li
banului”, a declarat Bush.

De asemenea, Bush a aver
tizat Iranul că nu are la dis
poziție o durată de timp ne
limitată pentru soluționarea 
crizei nucleare.

Bombay (MF) - Poliția indi
ană a reținut, ieri, la Bombay, 
peste 150 de persoane pentru 
interogatorii în legătură cu 
atacurile teroriste comise 
marți, în timp ce rudele victi
melor au început să incinere
ze corpurile neînsuflețite ale 
apropiaților lor.

Anchetatorii au afirmat că 
au schițe cu trei suspecți care 
fuseseră văzuți la fața locului 
și analizează mai multe piste.

„Am reținut unele persoane

pentru interogatorii, iar în 
mai multe locații au avut loc 
raiduri”, a declarat P.S. Pasri
cha, comandant al poliției din 
statul Maharashtra, a cărui 
capitală este Bombay.

Posturile de televiziune au 
afirmat că mai multe persoa
ne au fost reținute în hotelu
rile și motelurile din oraș.

Conform poliției din Bom
bai, deflagrațiile ar putea fi 
cauzate de un detonator elec
tric.

Au emigrat după aderare
Vilnius (MF) - Numărul li

tuanienilor care decid să emi
greze a crescut de mai mult 
de două ori după aderarea 
țării la Uniunea Europeană, a 
anunțat, ieri, biroul național 
de statistică de la Vilnius.

în 2004 și 2005, peste 49.000 
de lituanieni au plecat în 
străinătate, față de numai 
20.000 în cei trei ani care au

precedat aderarea țării la 
Uniunea Europeană, conform 
unui studiu realizat în 2006, 
pe un eșantion de 12.500 de 
persoane.

Imediat după destrămarea* 
Uniunii Sovietice, 404.000 de 
lituanieni au părăsit țara, 
populația țării scăzând de la 
3,6 milioane la 3,2 milioane de 
locuitori.
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"Hidra" a „executat" Mafia• Sancțiuni. Distrugerea patrimoniului arhe
ologic, efectuarea de cercetări arheologice 
neautorizate și deținerea de detectoare de 
metale în mod ilegal vor fi sancționate cu 
închisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu 
amenzi care vor ajunge până la 80.000 lei 
(800 de milioane lei vechi). (D.l.)

Tiberiu Stroia
tiberiu .stroia@informmedia.ro

România, jurnal 
de bord

Vrând să-și dovedească măiestria și la 
altceva decât la motociclete, premierul 
Tăriceanu a dat ordin ca toate acoperișurile 

de tablă aparținând vilelor din Delta Dunării 
să fie schimbate cu unele de stuf. Asta, proba
bil, pentru a da o umbră de sărăcie miliarda
rilor făcuți la apelul bocancilor. Cât despre 
faptul că acest lucru nu se va întâmpla, este 
lesne de înțeles. Mâine va veni acolo 
președintele Băsescu și va da ordin ca toate 
acoperișurile din stuf să fie înlocuite cu altele 
de tablă. Trezit din reveria salvării celor două 
bătrâne de la pușcărie, Traian Băsescu s-a 
pomenit vorbind despre miliardarii de carton 
din top 50. Zice președintele că ar fi timpul 
ca chioara aia de Justiție să-și ridice bandero
la de pe ochi și să ia în colimator și vreo doi 
îmbogățiți peste noapte. Problema este că 
poporul s-a cam plictisit de discursurile astea 
populiste. Mai ales că după câștigarea 
alegerilor nimeni n-a mai auzit de vreo 
sentință judecătorească. Doar plimbări de 
sănătate prin birourile celor de la DNA.

■ Membrii a două 
grupări de tip mafiot 
au fost arestați, ieri, în 
municipiul Hunedoara.

Tiberiu Stroia__________________
tiheriu.stroia@informniedia.ro

Deva - Supranumită opera
țiunea Hidra datorită struc
turii deosebit de complexe, 
acțiunea de arestare a două 
grupuri conduse de Andrei 
Raita și Gheorghe Ioniță a 
zguduit lumea interlopă. Prac
tic, cele două grupuri, din 
care făceau parte și adminis
tratori ai unor firme de

Interlopii hunedoreni au fost duși ieri la Parchet (Foto: cl)

Depășire cu

Alarmă la inundații
Deva (M.S.) - Exercițiul de alarmare a 

avut loc pe un câmp deschis situat în Sân- 
tuhalm, plecându-se de la ipoteza că în zonă 
ar fi plouat timp de două, săptămâni. Media, 
precipitațiilor ar fi fost de 30-40 litri pe 
metru pătrat, ceea ce a determinat ca râul 
Cerna, situat în apropiere, să iasă din 
matcă, să rupă digurile și să inunde peste 
25 de hectare de teren și 30 de case, pre
ciza șeful ISU Hunedoara, colonel Petru 
Stăncoane. Pentru intervenție, la fața locu
lui au fost simulate exerciții de salvare cu 
o barcă pneumatică, transportul răniților la 
spitalul din Deva, consolidarea digurilor cu 
saci cu nisip. S-au folosit utilaje și mașini 
de intervenție pentru reconstrucția 
malurilor. Exercițul de alarmare în caz de 
inundații a decurs în condiții bune.

■ Un accident soldat 
cu rănirea unui rezi
dent italian a avut loc 
ieri la Orăștie.

Tiberiu Stroia__________________
tiberiu.stroi3@informmedia.ro

Orăștie - Accidentul a avut 
loc, ieri dimineață, la ieșirea 
din Orăștie. Măricel R., în 
vârstă de 43 de ani, din Bacău, 
rezident în Italia, conducea un 
autoturism Opel Astra, fiind 
încadrat într-o coloană de 
mașini. La un moment dat, a 
ieșit din coloană încercând să 
o depășească.

Proiect în stand-by la Pui

Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriaș Vasile. din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

.- Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hunedoara
- Laborator Ar Medica, din HumrioaKB
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

‘Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu ileana, din Hunedoara
- Farmada veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva
- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva
- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

■ Un proiect de 45 de 
miliarde prevede intro
ducerea canalizării în 
comuna Pui.

Pui (D.I.) - Primăria Pui 
așteaptă o HG prin care să-i 
fie garantat un împrumut pen
tru asigurarea cotei de cofi- 
nanțare necesare introducerii 
canalizării în satele comunei 
și pentru construirea unei 
stații de epurare biologice în 
localitatea Pui. „Valoarea to
tală a proiectului se ridică la 
apro ximativ 45 de miliarde de 
lei vechi, din care 75% sunt 
asigurați de Ministerul Me
diului și Gospodăririi Apelor.

Cine păcălește pe cine?
Deva (T.S.) - Traian M. din Deva a fost 

foarte nemulțumit de modul în care anga
jatele de la Artima înțeleg să returneze 
înapoi o garanție. „Am cumpărat un bax de 
bere la sticlă pentru care am plătit o 
garanție de 30.000 de lei vechi, își începe 
povestea Traian. Când am dus sticlele și 
bonul de casă înapoi, angajata de la casa de 
marcat mi-a cerut să-mi aleg produse 
reprezentând contravaloarea garanției. I-am 
explicat că eu i-am dat bani, deci vreau 
banii înapoi. Cu toate acestea vânzătoarea 
m-a refuzat. Nu suma de 30.000 de lei m-a 
deranjat, ci faptul că clientul nu este 
înștiințat că garanția se returnează în pro
duse”, spune supărat deveanul.

Titularizarea 
profesorilor

Deva (S.B.) - „La Inspec
toratul Școlar Județean Hune
doara au fost afișate listele 
candidaților înscriși pentru 
concursul de titularizare pe 
post și lista posturilor va
cante disponibile. Cei intere
sați de acest concurs de titu
larizare pot accesa și site-ul 
http.7/isj.hd.edu.ro”, a pre
cizat inspectorul general 
adjunct al instituției, Simion 
Molnar.

Concursul oferă profeso
rilor peste 56.200 de posturi 
vacante, pentru întreaga țară, 
din care 10.644 titularizabile, 
și va avea loc în perioada 17- 
18 iulie. La acest examen s-au 
înscris până acum un număr 
de 46.319 candidați, dintre 
aceștia 7.621 fiind absolvenți 
ai promoției 2006. 

colectare a deșeurilor, furau 
fierul din combinat, apoi îl 
predau firmelor cu care mafia 
colabora, urmând ca admi
nistratorii să-l revândă com
binatului. Mai mult, există 
probe care demonstrează că 
gruparea <Francezului> se 
ocupa și cu traficul de 
droguri. Și că vrând să-l dis
trugă pe liderul grupării 
rivale, i-au plasat doze de 
cocaină în mașină. După care 
au anunțat Poliția.
Paza era... „vândută”

De asemenea, în fiecare gru
pare existau și angajați ai 
firmei WBC Security, societate

urmări grave
Din nefericire, din partea 

opusă venea un autotractor 
condus regulamentar de Nico- 
lae Coman, în vârstă de 24 de 
ani. Acesta nu a mai putut 
evita impactul, cu toate că a

descarcerare.frânat brusc și a virat intrând

Mașina distrusă în urma impactului frontal pe DN7 (Foto: CL)

Primarul Victor Stoica
Pentru restul de 25% trebuie 
să contractăm un împrumut, 
însă pentru aceasta avem 
nevoie de sprijinul Guvernu
lui care să garanteze împru
mutul. Proiectul este primul 
de acest gen care se realizează 
în comuna Pui”, ne-a declarat 
primarul Victor Stoica.

ARTICOL PUBLICITAR

TopTech - Best Dealer Toshiba 2005 - 2006 in Romania
Luna iulie a fost marcată pen

tru firma TopTech de primirea, 
la Koln, a distincției de Best Deal
er Toshiba 2005/2006 din partea 
responsabilului Toshiba pentru 
Europa Centrală și de Sud-Est - 
Andreas Șchăfer. Distincția vine 
ca recunoaștere a meritelor firmei 
TopTech în domeniul vânzării și 
consultanței acordate pentru 
echipamentele Toshiba IT.

Toshiba a fost sponsor oficial 
al FIFA World Cup™ 2006 și este 
partener oficial IT permanent al 
FI FA. între 1 ianuarie 2005 și 30 
aprilie 2006 s-a desfășurat com
petiția internațională „Toshiba 
Champions Club" adresată tutu
ror dealerilor Toshiba din Europa 
Centrală și de Sud-Est. Desfă
șurată pe mai multe secțiuni.

Conduși de "mascați"

plătită pentru a asigura paza 
combinatului. Orice inter
venție din partea poliției sau 
a agenților de pază necorupți 
era „sancționată” prin acțiuni 
deosebit de violente. Există 
numeroase sesizări la poliție 
în care agenții de securitate 
erau bătuți de către grupările 
interlope. De asemenea există 
și dosare ale unor bătăi între 
bandele rivale. Frapant este 
faptul că există și o serie de 
minori implicați în această 

în șanțul de pe marginea dru
mului. Șoferul Opelului a fost 
grav rănit, pentru eliberarea 
sa dintre fiarele contorsionate 
ale mașinii fiind nevoie de 
intervenția unui echipaj de

Jumătate amendați
Deva (C.P.) - Peste jumă

tate dintre agenții eco
nomici hunedoreni contro
lați de către inspectorii 
ITM în prima jumătate a 
anului au primit sancțiuni. 
„La cele 1433 de firme ve
rificate au fost aplicate 743 
de sancțiuni contravențio
nale. Cuantumul total al 
amenzilor aplicate pe linia 
relațiilor de muncă în 
această perioadă a fost de 
757600 lei noi. De aseme
nea, în cadrul campaniilor 
derulate cu scopul comba
terii muncii la negru au

competiția a avut ca scop central 
evidențierea acelor parteneri care 
excelează atât în ceea ce privește 
cifra de vânzări cât și în a aduce 
valoare suplimentară caracteristi
cilor tehnice ale echipamentelor 
și relației cu dienții.

în spiritul competițional al 
Campionatului Mondial de Fot
bal, TopTech s-a situat pe primul 
loc în România, dovedind nu 
numai că este un partener impor
tant Toshiba (în prezent deținând 
titlul de Gold Official Dealer) dar 
și că acordă atenție maximă dez
voltării relației cu clienții și 
pregătirii constante a personalu
lui pentru cunoașterea în detaliu 
a caracteristicilor tehnice și be
neficiilor pe care produsele dis
tribuite le aduc în viața utilizato

(foto: CL) 

activitate. în principal, rolul 
acestora era de a transporta 
fierul furat. La această dată, 
dosarul mafiei fierului se află 
pe masa procurorilor.

Urmează ca acesta să fie 
înaintat judecătorilor. Pentru 
faptele lor, membrii grupă
rilor interlope riscă între 
cinci și 20 de ani de pușcărie, 
în privința unor noi arestări, 
șeful DICOT, Traian Berbe- 
ceanu, a ținut să păstreze 
secretul.

Președinte
Deva (M.S.) - Preșe

dintele Consiliului Jude
țean Hunedoara, Mircea 
Moloț, a fost ales ieri în 
funcția de președinte al 
Consiliului pentru Dez
voltare Regională Vest, 
pentru o perioadă de un 
an. Consiliul pentru Dez
voltare Regională Vest 
este alcătuit din preșe
dinții consiliilor județe
ne și din câte un re
prezentant al fiecărei 
categorii de consilii loca
le municipale, orășenești 
și comunale din fiecare 
județ al regiunii.

fost depistate 371 de per
soane care lucrau fără a 
avea încheiate contracte de 
muncă. în aceste cazuri 
patronii au primit amenzi 
în sumă totală de 420000 de 
lei noi”, a declarat Iacob 
Horea Rațiu, inspector-șef 
ITM Hunedoara.

Iacob Horea Rațiu

rilor. Firma TopTech (Deva, Piața 
Victoriei nr. 1, tel. 0254-234437, 
office@toptech.ro) pune la dis
poziția clienților săi întreaga 
gamă de echipamente Toshiba, 
de la notebook-uri la video- 
proiectoare și multifuncționale 
digitale.

(49262)

RECLAMĂ
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.Ziua trammlslonfeaior la Romănla
âua națională a Republicii Franceze
Ziua națională a Ir^oilul

i 1903 - S-a născut scriitorul american 
l®ta Sine (m. 1989).
19#s * S-a nătmt Ger aid Ford, 
președinte al SUA htra 1974-1977.
1918 - La ZOHch, ffirirtan Tzara și Mar
cel lansu au pus balele curentului 
dadaist
1918 - 5-a născut mgiaurul suedez de

1962 - A încetat din 4b|I poetul, pamfletarul șl ziaristul 
Tudor Arghezl fel. 1B80). _____________________________
1998 - Legii lichelelor de masă a Intrat fel vigoare, odată 
cu publicarea ei ta Monitorul Oficial.

Cer partial senin. Maxima va fi de 29°C, 
iar minima de 16°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer temporar noros. Maxima 

va fi de 29°C, iar minima de 12°C.
Duminică. Cer mai mult senin. Tempe

ratura maximă 27°C. Minima va fi de cir
ca 11°C.

Calendar Creștin-Ortodox____________
Sf. Ap. Achila; Cuv. Nicodim Aghioritul.

Calendar Romano-Catolic 
Sf. Camil de Lellis, pr.

Calendar Greco-Catolic________________
S. Aquila, ap. dintre cei 70; S. Iosif, aep.

»

Energie electrică___________ __________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă ta

Dcv3 între orcte*
8.30-15.00 cartierul Gojdu, W. D8 și bl. A10.

Gaz metan ______________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă ta Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. Liliacului, bl. 19A, sc. A și B; bl. 17 
și 24, sc.C.
Str. D. Zamfirescu, bl. Q3, Q2, Q1, D2, D3.
Al. Crizantemelor, bl. E 14 A Ml, M2, M3, E, F și G. 
B-dul Decebal, bl. D, C, A1, I și K.
Străzile 7 Noiembrie și Zorilor.

AP»__________________ __ __________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă ta Deva.

Chiftele de crab
Ingrediente: 450 g carne de crab sau imi

tație carne de crab (surimi), 1/2 ardei gras 
roșu, 1/2 ardei gras verde, 1 ceapă mică, 2 
ouă, 1/4 linguriță sos Worcestershire, 2 lin
guri de pesmet, ulei pentru prăjit (optional), 
sare, piper.

Mod de preparare: carnea de crab se toacă 
în robotul de bucătărie sau se dă prin 
mașina de tocat. Ardeiul și ceapa se taie 
cubulețe mici. într-un castron se amestecă 
toate ingredientele. Se fac chiftele cu 
diametrul de 7 cm și grosimea de 1-2 cm. 
Se pot prăji în ulei încins sau în cuptor la 
grill fără a mai fi nevoie de vreun strop de 
ulei.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: S - FOC - C - MAPA
- ARAB - CORT - URA - COS - 
IM - AG - SERVIETA - FATA - RM
- J - I - ANGOASE - UG - IEȘIT
- HUȚA - LAS - TIRANI - RE - OS 

— TASCA - IZ - UA - DAM -
HAMAL - NURI

TVR 1 PRO TV TVR 2 ACASĂ 1 DEVA
7:00 furnalul TVR. Sport < 
8:10 Dacă Versailles mFar « 
B fi povestit (p. a ll-a) I 

(comedie. Franța,1954 1
9:45 Celebrităple timpului <
B tău (s) '

1035 50deanidedvertis- < 
ment ta 50 de emi
siuni M

1130 Reflector (r) 
12:10 Misterele din Sarrict

B Petersburg (r) (s) 
1335 Planete tnjeanși (r) 
1335 Desene animale 
1430 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Cony și restul lumii 

' (r) (ep. 9, comedie,
S SUA, 2003). Cu: Ben 

Savage
1530 Undeva, cândva 
,Q (dramă, SUA 1980).

Cu: Christopher Reeve 
1720 Celebritățile timpului 

Btău(s)
1730 Doctor Bedter (ep.

010, comedie, SUA 
1998). Cu: Ted Dan- 
son

18:00 Misterele dh Sankt
B Petersburg (s) 

1930 Jurnalul IVR. Sport 
' Meteo

730 Știrile ProTv 
9:10 Omol care aduce 

cartea
9:15 Ttair și naMștit 
B(film serial, reluare) 

1030 S-a regăsit compania 
a 7-a (film, reluare) 

1230 Parte de carte
II (reluare) 

1330 ȘtHe ProTv 
I 1345 Rămân cu tine

(comedie, România, 
1982). Cu: Florin 

1 viiZamfirescu, Dana 
Dogacu, Sebastian 

i Papaiani, Octavian
' Cotescu, Amza Peltea.
’ R.: George Cornea
< 1630 Tânăr și neliniștit (s).

Cu: Eric Braeden, 
î BJoshua Morrow, Lau-
; reen Bell, Doug
i Davidson, Peter
t Bergman, Heather
’ Tom. 
i Melody Thomas Scott
I 1730 ȘtHe ProTV. Vremea 
; 1745 Famffla Bundy (s)
< 18:15 La Bloc (i)
' 1930 Știrile ProTv.

Sport Vremea

Festivalul National 
de Creație și Inter
pretare Secțiunile 
creație și interpretare. 
Transmisiune directă 
de la Mamaia. 
Prezentatori: Itsy și 
Bitsy, Alexandra Ruge 

22:50 Parfian de glorie cu...
Gabriela Szabo 

2345 Noaptea devorato
rilor de publicitate (I) 

2430 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

020 Dina (dramă, Sue- 
, .dia/Franța/f irma- 
1 * nia/Danemarca.

2002). Cu: Maria Bon- 
nevie, Gârard Depar
dieu, Christopher 
Ecdeston, Pemilla 
August

230 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

330 Dacă Versailles mi-ar 
Qfi povestit (partea I) 

. (r) (comedie, 
Franța.1954)

; 2030 A fost odată
> *a1h China
! (film artistic, acțiune,
; Hong Kong, 1991).
> Cu: Jet Li, 

Biao Yuen,
; imn d Kwan,
' * ’SJacky Cheung, 

Regia:
; HaritTsui
; 2345 la Senrid

El (reluare)
I 0:15 KI Las Vegas- 

Maestrii K1
I 2:15 Afost odată ta Chi- 
! J.îrna
I El (film artistic, reluare) 

Cu: Jet U 
Biao Yuen, 
Rosamund Kwan,

• <40 Omul care aduce
jutierCm IM

' <veki s)

■
(divertisment 
reluare)

630 h gura presei cu
Mircea Badea. 
Revista presei

730Jtiri ;
930 m gura presei

(reluare) 
1030 Conors interactiv ‘ 
1130 Dădaca

B(film serial)
Cu: Fran Drescher !

1230 Anastasia <
Bffilm serial).

Cu: Elena Korikova, !
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

1330 Observator !
cu Simona *
Gherghe <

1345 Negustorii de visuri t 
B(partea I)

(dramă, SUA 1980). ;
Cu: Mark Harmon, Vin- • 
cent Gardenia, Morgan , 
Fairchild, Brianne Leary ; 

1630 Observator 
1645 Secretul Măriei (serial) ! 
1930 Observator cu j

Alessandra Stoicescu și < 
Lucian Mândruță.
Sp«t <
Meteo

2045 Panică ta tunel
▼G (acțiune, SUA 1996). j

Cu: Sylvester Stallone, * 
Amy Brenneman, Vig 
go Mortensen, Dan ’ 
Hedaya, Claire Bloom. ' 
R.: Rob Cohen i

23d 5 Lovitură fatală III 
El(ac|iune, SUA 1991). >

Cu: Don 'The Dragon* ■ 
Wilson, Richard 
Roundtree, Greg McK- ; 
inney, Rick Dean,
Richard Paul. R.: Oley 4 
Sassone

130 Stagiari (s) 
230 Concurs interactiv 
330 Mea tavățătoare

Q(dramă, China, 1999). < 
Cu: Huike Lhong,
Minzhi Wei. R.: Yimou Ș 
Zhang 1

530 Dădaca
EKfilm serial, reluare) ;

630 Anastasia
B(film serial, 

reluare)

930 Sărutări furate (s) 1030 ’ 
Plaja lui Măruță (transmiși- i 
une directă) 1130 Caracatița * 
(s, r) 1230 Dragul de Ray-' 
mond (r) 1330 înapoi la ’ 
mătură (doc., r) 1430 Spell
binder Tărâmul Dragonului 
(s) 1430 Aventuri secrete (s) ! 
15:00 împreună în Europa! j 
Magazin i «etnic 1630 Jur-; 
naiul TVR (r) 1630 Lecția de ' 
engleză (r) 1730 Dincolo de ' 
hartă 1735 Sărutări furate i 
(s) 1830 Aventuri secrete (r) ’ 
1930 Bazar. Idei de călătorie 
1930 Dragul de Raymond (s) ‘ 
2030 Ray Mears - Lecții de > 
supraviețuire (s) 2035 D'ale < 
Iu'Mitică 2130 Jurnalul TVR 
22:10 Liga gentlemanilor (s) s 
22:45 Coolmea distracției ■ 
estivale 2345 între prieteni i 
(dramă. Irlanda/SUA-

930 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1130 Teleshopping 
1230 Look who is winning! 
1335 țara Iu1 Papură Vouă > 
13:15 Concurs interactiv 1430 
Fetze Fetze (reluare) 1530 In- ’■ 
fruntarea (reluare) 1630 Na-; 
ționala de bere 1630 Trădata1 
(s) 1730 întreabă-l pe Gabi I 
1830 Știri Național TV 1945 
țara Iu’ Papură Vouă (dh/ertis- ’ 
ment 2004) 2030 I se spu-1 
nea California (western, 1977) < 
2230 Amanta(comedie, SUA ! 
1992) 2430 Crimă din dispe-; 
rare (thriller, SUA 1976) !

930 Aventurile lui sytveste- 
și ale lui Tweety (s, r) 10:15 
Icstrim Tivi (s) 10:45 Mac- 
Arthur (film, r) 13:15 Krypto, 
câinele erou (ep. 1) 1430' 
Descoperă România (r) 14:15 
Lumea PRO CINEMA (r) 
1445 Visuri americane (r) 
1630 Cheers (s) 1630 Croa
ziera (aventură, România, 
1981) 1930 Visuri americane: 
(s) 2030 Calea misterelor ($,' 
SF, Canada/SUA 2000) 2230 
Cabaret în familie (comedie, 
SUA 1996) 030 Cheers (r)

530 Poveștiri adevărate (r)! 
630 La Tormenta (r) 7:30 ș 
Visuri fără preț (r) 830 Cio- I 
colată cu piper (s. Brazilia, i 
2003) 1030 Iubirea mea, î 
păcatul (s) Cu: Yahdira Carii- ’ 
Io, Sergio Sendel 1130' 
Celebritate (r) 1330 înger' 
sălbatic (s) 1530 Marilyn (s).! 
1630 Visuri fără preț (s) 1720 _> 
Rețeta de acasă 1730 Po-! 
vestiri adevărate 1825 Vre
mea de acasă 1830 Rebelde 
(s, Mexic, 2004) 2030 La Tor
menta (s) 2130 Tărâmul pa
siunii (s) 2230 Celebritate (s) j 
030 P ești adevărate (r) ’ 
130 Lori (r) (divertisment!

830 Sport cu Florentina 840 > 
Mariana - Prețul inocenței (r): 
940 Sunset Beach (s) 1040 ’ 
Dragoste și putere (r) 1130 ! 
Tele RON 1330 Garito -■ 
partea l+ll 1635 Dragoste și '• 
putere (s) 1730 Camera: 
ascunsă 1730 Trăsniți în > 
NAT.O. (r) 1830 Focus 1930- 
Mariana - Prețul inocenței (s) ’ 
2030 Luptă virtuală (acțiune, ‘ 
SUA 1996) 2230 Fete fier-; 
binți. Cu Vali Băibulescu 2230 s 
Focus Plus. Prezintă: Cristina ’ 
țopescu 2330 Poveste din : 
Bronx (polițist/dramă, SUA 
1993) 130 Sunset Beach (s)

1130 Ne privește 1230 
Destinații la cheie (r) 1335 
Esentze (r) Cu llinca Vandid 
1430 Teleshopping 1435 
Lumea cărților 1535 Euro-: 
maxx (documentar) 1630 < 
Monseniorul Gika (partea I) j 
(documentar) 1730 Vis de J 
vacanță 1730 Pasul Fortunei.; 
Cu Urania 1930 Știri 1920 
Hobby Mix. Emisiune de di
vertisment 2030 Trenul vie-: 
ții. Talk-show. Cu Liana Stan- 
ciu 2230 High Life 2330 
Monseniorul Gika (partea a II- 
a) (documentar) 0:15 Mon- j 
seniorul Gika (partea I) (r) (do- * 
cumentar)

063007.00 Observator (r) 
1630-1645 Știri locale

HBO
1050 Ursulețul Winnie (dra
mă, Canada, 2004). 1220 
Motelul Niagara (dramă. Ca
nada, 2005). 1350 Lovitua 
(comedie, SUA 2004). 1520 
Dansezi? (romantic, SUA 
2004) 1735 Joey (Ep. 43) 
1735 Războiul de acasă (Ep. 
22) 18:00 Scooby-Doo 2: 
Monștri deziănțuiți (comedie, 
SUA 2004). 19:30 Cinema, 
cinema, cinema (magazin, 
SUA) 2030 Valetuf Boo 
(comedie, SUA 2005). 2135 
Dispărutele (dramă, SUA 
2003).

REALITATEA
1030 Realitatea de la 10:00 

1230 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 1430 
Realitatea de la 1430 15:13' 
Deschide lumeal 1730 Rea
litatea de la 17:00 1745 Edi
torii ReaRtății 1830 Realitatea 
de la 18:00 2030 Realitatea 
de la 2030 20:15 Reporterii 
Realității 2130 Realitatea de 
la 21:00 21:55 Prima ediție 
2230 Zece fix 23:00 Reali
tatea de la 23:00 2320 Do
cumentarele Realității 2430 
Realitatea de la 24:00

830 Revoluția rusă în culori 
930 Confruntări și fiare vechi 
1030 Planeta albastră1130 
Mașini extreme 1230 Moto- 
ddete americane 1330 Curse 
asurzitoare: Marea finală 1430 
Revoluția rusă în culori 1530 
Confruntări și fiare vechi 1630 
Brainiac. Maniad ai științei 
1730 Curse 1830 Automobile 
americane recondiționate1900 
Mașini extreme 2030 Vâ
nătorii de mituri 2130 Mo- 
tond rt mericane 2230 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
2330 Big Daddy Kustomizer 
2430 Constructorii de motod- 
dete
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Go, Vasi, go!
• Fumatul ucide! Tabagismul va ucide în 
cursul secolului 21 aproximativ un miliard de 
fumători, se arată în American Cancer Soci
ety. în prezent, se estimează că în lume 
există un miliard de bărbați și 250 de mi
lioane de femei care fumează. (C.P.)

■ Acesta este sloganul 
sub care Vasile Stoica 
va străbate șapte țări 
ale Europei.

Clara PAs_________________
dara. pasfinformmMJia.ro

Toxiinfecțiile alimentare
Deva (C.P.) - Nerespectarea regulilor de 

igienă poate provoca îmbolnăviri, dintre ca
re cele mai grave sunt toxiinfecțiile alimen
tare, specifice sezonului cald. „Semnele de 
boală apar la un interval de 2-3 ore, până la 
2-3 zile, și constă In: stare generală alterată, 
apariția scaunelor diareice, dureri abdomi
nale, vărsături Însoțite de febră, dureri de 
cap, tremurători. Dacă o persoană prezintă 
aceste simptome trebuie să se prezinte la 
medic. Toxiinfecțiile alimentare pot avea 
consecințe serioase, in special în rândul co
piilor, persoanelor în vârstă și al celor cu di
verse afecțiuni”, declară dr. Dan Magheru, 
directorul DSP Hunedoara.

Deva - Vasile Stoica va par
curge în scaunul cu rotile 
aproximativ 5000 de kilo-

1993 Tur pânâ tn Franța 
_____________________ 3400 km
1995 Turul Europei 
_____________________ 6000 km 
1998-1999 Turul lumi.
________________ 26000 km
2001 intră în Cartea Recordurilor 
pentru cea mai lungă distanță 
parcursă pe o pistă de stadion în 
24 de ore___________ 132 km
2003 parcurge Route 66 Los 
Angeles - Chicago

3800 km

Unele alimente pot provoca alergii
Ceaiul și calculii biliari

Deva (C.P.) - Ceaiul conține compuși capa
bili să reducă dezvoltarea anarhică a celule
lor și au proprietăți antiinflamatoare, două 
procese esențiale, implicate în apariția can- 
cerelor și a bolilor canalelor biliare. Calculii 
sau pietrele se formează mai des în căile 
biliare, în rinichi și în căile urinare. Unii 
se dizolvă spontan, alții se elimină prin inter
venție chirurgicală sau prin fărâmițarea cu 
ajutorul ultrasunetelor.

■ Automedicația în 
astfel de cazuri poate 
înrăutăți starea de să
nătate a bolnavului.

Deva (C.P.) - Marioara P., 
Petroșani: „Recent am fost 
diagnosticată ca fiind suft 
rindă de osteoporoză. Urmez 
tratamentul prescris de me
dic, dar doresc să știu dacă 
există vreun tratament natu

metri. Tânărul, în vârstă de 
36 de ani, din Lugoj, nu este 
la prima acțiune de acest gen. 
Deține un record în Guineas 
Book, a făcut turul lumii și 
își propune să ajungă anul 
viitor în China.

Toate le face pentru a de
monstra că se poate. Chiar și 
în cazul unui om cu dizabili- 
tăți locomotorii. în traseul pe 
care și-l propune să-l parcur
gă acum sunt incluse șapte 
țări, pe care le va străbate pe 
drumuri secundare sau pe 
pistele speciale destinate bici
cletelor. în medie, în funcție 
de condițiile meteo și de tra
fic, parcurge 50-150 de km, 
zilnic. „Atitudinea persoane
lor din localitățile prin care 
trec diferă. în exterior oame
nii sunt foarte deschiși și te 
sprijină. în țară, doar în 
orașele mici am găsit aceeași 
atitudine binevoitoare”, spu- 

rist pentru această afecțiune”.
Răspunsul specialistului: 

„în osteoporoză scade rezis
tența țesutului osos, favori
zând apariția fracturilor în 
traume minime. Complicațiile 
posibile sunt fracturi verte
brale ale colului femural, osu
lui radial. Alimentația trebuie 
să conțină ^produse bogate în 
calciu: sardine, lapte, iaurt, 
brânză degresată, morcov, ci
trice, nuci. De asemenea tre

Vasi, la sosirea în Deva, la sediul Asociației Persoanelor cu Di- 
zabilități (Foto: T. Mânu)

ne Vasile Stoica. Azi el va pă
răsi Deva și se va îndrepta 
spre Arad.
Cine este Vasi?

S-a născut la Cluj, dar 
locuiește la Lugoj. „Nu pot să 
merg din naștere. Mi s-au 
făcut 13 operații la picioare, 
care nu trebuiau făcute! Pro
blemele locomotorii nu mă 
fac să mă simt diferit. Și apoi 
cine poate defini clar noțiu
nea de normalitate?”, se în

buie abandonate deprinderile 
nocive (fumat, alcool)”.

Ana Tănăsescu, Hune
doara: „Am observat în ulti
ma perioadă că organismul 
reacționează negativ la unele 
alimente. Trebuie să le elimin 
definitiv din alimentație sau 
există vreun remediu?”

Răspunsul specialistului: 
„Cred că în cazul dvs. este 
vorba de o alergie alimentară. 
Trebuie să ajungeți la medic 

treabă retoric Vasi, cum îi 
spun prietenii. A înființat 
primul club sportiv pentru 
persoanele cu handicap din 
țară și pasiunea sa este spor
tul: a participat la maratoane, 
practică tenis de masă și, mai 
nou, baschet. Când nu este 
plecat prin lume stă acasă și 
pictează sau se ocupă de web- 
design. Dă lecții gratuite de 
utilizarea computerului mem
brilor Asociației persoanelor 
cu dizabilități din Lugoj.

pentru a vă efectua analizele. 
Până ajungeți la cabinetul 
medical, vă recomandăm să 
renunțați a mai consuma ali
mentele la care ați observat 
că aveți hipersensibilitate. 
Oricare aliment sau substan
ță ingerată poate cauza aler
gii. Mai frecvent sunt impli
cate următoarele alimente: 
laptele de vacă, albușul de ou, 
nucile, peștele, ciocolata, 
cafeaua".

www.boli-medidna.com
Deva (C.P.) - Site-ul oferă Informații despre terapia prin 
utilizarea ceaiurilor. Există și câteva ceaiuri recomandate 
în ameliorarea diverselor afecțiuni, acestea fiind la baza 
terapiei naturiste.

1 euro 3,5887 lei
1 dolar american 2,8236 lei
1 gram aur 58,8599 lei

Chiar dacă se aude 
că sunt persoane 

care nu doresc acest 
lucru, sunt de părere 
că religia trebuie în
vățată mai ales în 
școli pentru că se în
vață altfel decât în bi
serici!
Radu LAURENțiu, 

Deva

Nu văd de ce să nu 
existe posturi pen

tru această speciali
tate în școli? Religia 
poate fi chiar o mate
rie importantă care să 
se predea în școli, dar 
nu obligatoriu!

CăTăLIN CERNălANU, 

Deva

Sunt de părere că 
este foarte bine ca 

toți copiii să aibă ha
bar ce înseamnă reli
gia, să cunoască astfel 
trecutul omenirii. Mi
nisterul Educației trei 
buie să o păstreze în 
școli.
Ionela Medrea, 
Deva

Lucrez în învă
țământ și știu că 

profesorii de religie 
nu au posturi. Se și 
schimbă între ei foar
te des. Religia, ca ma
terie opțională, este 
cerută, pentru a fi 
predată, de părinți. 
Viorica VAwă,
Deva

Cred că religia tre
buie predată mai 

ales copiilor din clase
le mici! Este bine că 
ea se predă în școlile 
publice din România 
și cred că ar trebui să 
existe posturi de pro
fesori de religie!...
Dorin Medrea, 
Certei

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

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

9 1
8 4 5

6 5
9
4

2

7
9

1
7

2
5 2

8 5
1

2 4 7 6 9
Soluția jocului din 
numărul precedent
4 7 3 6 2 5 8 1 9
1 2 6 3 8 9 5 7 4
5 8 9 4 1 7 2 6 3
8 9 7 5 6 1 3 4 2
2 3 4 9 ? 8 1 5 6
6 5 1 2 3 4 7 9 8
3 4 8 1 5 6 9 2 7
7 6 5 8 9 2 4 3 1
9 1 2 7 4 3 6 8 5

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

cuvw continuă să-ți facă viata mai ușoară!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

facem noi, din nou, cumpărătu
rile?

Ce trebuie să faci?
în perioada 1-28 iulie cumpără Cuvân

tul Liber, decupează talonul participant, 
completează-1 și depune-1 la O.P.l C.P. 3 
Deva, in cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau trimite-1 la sediul redacției din Deva, 
Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până în 28 
iulie. Mai multe taloane, mai multe 
șanse de câștig! Iar dacă vrei să nu ratezi 
nici un talon și să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziarului, fă- 
ți un abonament pe o lună cu numai 8,9 
lei.

Și de data asta îți vom da BANI!

Tu faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 28 iulie, în prezența unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 29 iulie.

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

Talon pentru concurs - 14 iulie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă________ • ___________________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

JURNAL cuvâhub.
CONCURS

pasfinformmMJia.ro
http://www.boli-medidna.com


ROMÂNIA - MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Universitatea de Vest „Vasiie Goldiș” din Arad
Acreditată prin Legea nr. 240/2002

ADMITEREA 
f 2006-2007

înscrierile se defașoara la sediile facultăților și la 

CENTRUL PERMANENT DE INFORMARE Șl ÎNSCRIERE 

Bd. Revoluției nr. 94 96
Telefon 0257 280373

www.uvvg.ro

AFIȘAREA REZULTATELOR ADMITERII - 29 IULIE

ADMITEREA SE FACE ÎN BAZA MEDIEI OBȚINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT. 
NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU ADMITERE.

ȘTIINȚE JURIDICE
Bd. Revoluției nr. 94-96 

Tel. 0257/210171 
Specializarea: Drept

Masterate: Drept comunitar; Drept comunitar și administrarea 
justiției antidrog; Drept administrativ și statutul funcționarului 
public; Drept civil și procesual civil aprofundat; Drept penal și 
procesual penal aprofundat; Managementul juridic al firmei și 
jurisdicția asigurărilor; Administrația publică în contextul 
legislației actuale; Ocrotirea familiei si asistenta sociala; Drept 
și relații internaționale; Drept vamal; Dreptul informațiilor și al 
securității private; Dreptul mediului

ȘTIINȚE ECONOMICE
Str. Cocorilor nr. 57

Tel. 0257/213066
P ra --

Specializări; Marketing;Administrarea Afacerilor; 
Contabilitate și informatică de gestiune; Economia comerțului 
turismului și serviciilor; Finanțe Bănci
Masterate: Managementul financiar contabil și juridic al 
firmei; Marketing, audit și expertiză contabilă; Marketingul 
societăților comerciale; Administrarea Afacerilor; Economia 
transporturilor ecologice; Marketing si Informatica; 
Managementul organizational si al resurselor umane; 
Management și marketing global; Marketingul și 
managementul relațiilor internaționale și afacerilor 
comunitare; Marketing și administrație publică europeană; 
Dreptul și managementul comunitar al mediului

ȘTIINȚE UMANISTE, POLITICE 
Șl ADMINISTRATIVE

Str. Unirii nr. 3 
Tel. 0257/282324

Specializări: Istorie; Jurnalism; Limba și literatura engleză; 
Limbi modeme aplicate (engleză, franceză, germană) 
Limba și literatura română-Limba și literatura engleză; 
Comunicare și relații publice; Asistență socială; Științe 
politice; Administrație publică
Relații internaționale și studii europene; Filosofie; Limba și 
literatura română
Masterate: Limbi modeme aplicate în afaceri; Istorie și 
civilizație ebraică; Jurnalism sportiv; Etnologie europeană; 
Management educational; Jumalism-Multimedia; Istoria 
Transilvaniei în contextul central - european

EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Str. Praporgescu nr. 1-3 

Tel. 0257/254108
Specializări: Educație fizică și sport; 
Kinetoterapie și motricitate specială
Masterate: Management și impresariat sportive; Știința 
sportului; Sport și performanță motrică; Kinetoterapie și 
motricitate specială;

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE 
diploma de bacalaureat in original sau 

adeverința pentru promoția 2006, 
certificat de naștere copie xerox 

legalizata:

INFORMATICA
Bd. Revoluției nr. 85-87 

Tel. 0257/214505

Specializarea: Informatică

ȘTIINȚE ECONOMICE
Str. Cocorilor nr. 57 

Tel. 0257/213066

Specializări: Marketing;Administrarea Afacerilor;
Contabilitate și informatică de gestiune; Economia comerțului 
turismului și serviciilor; Finanțe Bănci
Masterate: Managementul financiar contabil și juridic al 
firmei; Marketing, audit și expertiză contabilă; Marketingul 
societăților comerciale; Administrarea Afacerilor; Economia 
transporturilor ecologice; Marketing si Informatica; - 
Managementul organizational si al resurselor wjnaqa; 
Management și marketing global; Marketingul și « 
managementul relațiilor internaționale și afacerilor 
comunitare; Marketing și administrație publică europeană; 
Dreptul și managementul comunitar al mediului

MEDICINA generală, 
medicina dentară, farmacie 

Str. Feleacului nr. 1
Tel. 0257/212204

Specializări: Medicină generală; Farmacie; 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare; Moașe Asistenta 
medicala Medicină dentară Tehnică dentară
Masterate: Medicină socială și management sanitar; Mutațiile 
genetice provocatoare de boli și depistarea ior prin metode 
ale biologiei celulare; Tehnici de biologie moleculară în 
diagnosticul bolilor; Medicina familiei; Aplicațiile ale 
biotehnologiilor modeme în domeniul biomedical; 
Psihoterapie medicala

ȘTIINȚE ALE NATURII
Str. Liviu Rebreanu nr. 91-93

Tel. 0257/228622

Specializări: Biologie
Ecologie și protecția mediului

INGINERIE
Str. Tudor Vladimirescu nr. 25-27 

Tel. 0257/251566

Specializări: Inginerie și management în alimentația 
publică și agroturism; Silvicultură

i j

i

adeverința medicala; 

trei fotografii format 3/4 

un dosar plic, 

act de identitate.

Beneficiază de reducerea taxei 
de școlarizare

□ studenții care achită integral taxa de școlarizare;
□ studenții Universității care provin din aceeași familie; 
o studenții ai căror părinți sunt cadre didactice;
o studenții care nu depășesc vârsta de 25 de ani, ai 
căror părinți sunt pensionari;
□ studenții care urmează două sau mai multe 
specializări în cadrul Universității;
□ studenții care urmează a doua specializare în cadrul 
universității fiind absolvenți ai Universității de Vest 
„Vasiie Goldiș" sau ai unei alte instituții de învățământ;
□ studenții de origine etnică română din Republica 
Moldova, Serbia și Muntenegru;

I unul program 
tarteadeVest

*

„Vaslte Goldiș” din Arad
o Recunoașterea Diplomelor și Suplimentului la 
Diplomă eliberate de Universitatea de Vest „Vasiie 
Goldiș" din Arad în SUA, Canada, Europa și alte țări
□ Burse de studiu în SUA și în țări ale Uniunii 
Europene (Programele Erasmus, Leonardo da Vinci)
o cursuri în limba engleză predate de profesori de elită 
din țări ale Uniunii Europene și SUA, pe specificul 
facultăților, finalizate cu diplome
o Condiții moderne de învățământ; condiții avantajoase 
de cazare, masă și activități distractive
□ acces gratuit la Internet;
a taxe foarte reduse de școlarizare;
a programme de studii moderne cu orientare aplicativă;
□ materiale didactice gratuite pentru forma de 
învățământ ID;
o practicarea Sistemului European de Credite 
Transferabile
Q cadre didactice de prestigiu;
o licență în organizare proprie;
o participarea la școli de vară, cu tematică 
interdîsciplinară;
o autoevaluare și evaluarea cunoștințelor cu ajutorul 
calculatorului;
o cursuri tipărite de editura proprie cu o reducere de 
30% față de prețul cărții;

filialele universității
SATU MARE

Strada Mihai Viteazul nr. 26 
tel. 0261 -716230

BAIA MARE
Strada Culturii nr. 5 
tel. 0262 - 213682

ZALĂU
Strada Unirii nr. 1 
tel. 0260 - 615464

ALBA IULIA
Strada Avram lancu nr. 7A 

tel. 0258-816045
SEBIȘ

Bulevardul Victoriei nr. 12 
tel. 0257 - 311083

(56617)

http://www.uvvg.ro


Jiul, în Cetatea Alba lulia

• Perspectivă. Președintele Comisiei 
Județene de Arbitri, Grigore Macavei, ne-a 
declarat recent că la Subcomisia locală Deva 
există doi tineri arbitri care promit. Este vor
ba de Cosmin Danciu și Cristian Petrean. Ei 
sunt în atenția Comisiei Centrale, pentru a fi 
promovați în eșaloanele superioare. (V.N.)

• Aeromodele. La Campionatul Național de 
Aeromodele, care a avut loc la Salonta, din 
cele 18 echipe participante, doar cinci au 
câștigat puncte. în ordine, este vorba de 
echipe, din: Salonta, Hunedoara, Pitești, 
Ploiești și Mediaș. (V.N.)

Atleți hunedoreni la 
Naționale

Deva (V.N.) - în următoarea perioadă, 
atleți din județul Hunedoara care aparțin și 
se antrenează la Sport Club Municipal Deva 
vor participa la mai multe întreceri de in
teres național. Mircea Sîrbu, expert sportiv 
la această instituție, ne-a precizat că este 
vorba de următoarele competiții. Prima din
tre ele începe chiar astăzi, la București. Este 
vorba de Campionatul Național de Juniori 
n, la care antrenorul Florin Bucur se pre
zintă în concurs cu două concurente: 
Andrada Șinca și Alexandra Bucur. Tot în 
Capitală, în perioada 21 - 23 iulie a.c. se va 
desfășura Campionatul Național de Atle
tism, juniori HI. Același antrenor va deplasa 
la București atlete de certă valoare: Roxana 
Clinei, Andreea Brinsinc, Teodora Pană, 
Arina Mitrică și Sorina Nistorescu.

■ După tot felul de 
povești, Jiul Petroșani 
va juca prima etapă la 
Alba lulia.

Petroșani (MF) - Partida 
Jiul Petroșani - FC Argeș, din 
cadrul primei etape a Ligii I, 
se va disputa la Alba lulia, 
deoarece orașul inițial ales de 
oficialii petroșăneni, Târgu 
Jiu, nu mai este de actuali
tate din cauza relațiilor tensi
onate dintre cele două clu
buri.

„Sunt prea tensionate re
lațiile dintre noi și am avea 
nevoie de pază specială pen
tru acel meci, așa că cel mai 
sigur vom juca la Alba lulia”, 
a spus directorul sportiv 
George Boboc.

Conflictul dintre cele două 
grupări a pornit de la faptul 
că oltenii au făcut un memo
riu la UE FA în care au 
sesizat faptul că Jiul a pri
mit ilegal licența pentru sezo
nul 2006-2007. Portarul Du
mitru Hotoboc este de părere 
că va fi mai dificil pentru

Vrea în Divizia D
Deva (V.N.) - Fostul căpitan 

al Corvinului 2005 Hunedoara 
în ediția trecută, Nelu Mi
trică, a luat o decizie care a 
mirat pe mulți. Este adevărat, 
Mitrică are 35 de ani, dar a 
refuzat ofertele unor echipe 
care activează în eșaloane 
superioare. Deși nu a semnat 
deocamdată nici un contract, 
Mitrică și-a dat cuvântul că 
va juca în sezonul viitor doar 
la CFR Simeria.

Și totuși. Jiul joacă în inima Ardealului
echipa sa să joace la Alba 
lulia, din cauza distanței.

„Era mai bine pentru noi 
dacă jucam la Târgu Jiu. 
Oricum, este un mare deza
vantaj pentru noi faptul că 
vom juca departe de casă”, a 
spus Hotoboc.
Stadion suspendat

Stadionul „Jiul” este sus
pendat o etapă în urma inci

dentelor de la meciul cu 
Rapid, din ultima etapă a Di
viziei A 2005/2006, când spec
tatorii au scandat injurii la 
adresa echipei din București. 
Pe de altă parte, Jiul a ple
cat în cantonamentul de la 
Tiszanjvaros, Ungaria (14-23 
iulie), cu un lot de 25 de 
jucători: Dumitru Hotoboc, 
Cătălin Mulțescu, Ilie Anton, 
Constantin Borza, Marian

(Foto: T.Manu) 

Constantinescu, Ciprian Di
nu, Constantin Drăghici, Ioni
că Marinică, Iosif Kalai, Mi
hai Lungan, Cornel Mihart, 
Damian Militaru, Marian 
Pâcleșan, Alin Paleacu, Adi 
Dulcea, Dan Găldean, Mircea 
Gheorghe, Adrian Ilie, Ovidiu 
Panaitescu, Ciprian Petre, 
Adrian Scarlatache, Fabian 
Eușan, Lucian Petrescu, Eric 
Bicfavi, Mircea Voicu.

crede că aeromodelismul este o 
joacă se înșală. Acest lucru îl poate demon
stra oricând Andrei Maxim, de la CS Arma
ta Aurul Brad, care a participat recent la 
Campionatele Naționale de la Salonta.

(Foto: arhivă)

Nelu Mitrică (Foto: T.Manu)

Fără Dinamo și 
Steaua

Petroșani (V.N.) - O parte 
din suporterii Jiului au de
clarat că vor cere conducerii 
echipei din Petroșani ca pen
tru noul sezon competițional 
să nu mai aducă jucători de 
la Steaua și Dinamo. Părerea 
iubitorilor de fotbal din Vale 
este că jucătorii de la Steaua 
și Dinamo vin, stau un tur și 
pleacă. Cam așa s-a întâmplat 
cu Diniță, Claudiu Drăgan, 
Perenyi, Ilin și Florentin 
Dumitru. Suporterii susțin că 
Florin Marin este un antre
nor care a lucrat mult la lotul 
de tineret al României și ar 
trebui să-și îndrepte atenția 
spre jucători tineri de per
spectivă.

Ai verde pontru
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Cuvântul liber sau trimiteți-Ie la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa 
SC Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. Pentru 
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DA Q vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, cotidianul Cuvântul 
liber.

....

** V:irrrimi;Hiikuii!

AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă 
la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, 
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6. în fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 
de firme din diferite domenii, care își prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești job- 
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muncă din județ.
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!
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Adresa la care doresc să primesc ziarul: 
Strada
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• Fair-play. Fundașul italian 
Marco Materazzi a declarat 
că Zinedine Zidane merită să' 
și păstreze titlul de cel mai 
bun jucător al Cupei Mondi
ale din Germania, deși

francezul l-a lovit cu capul în piept, în tim
pul finalei de la Berlin. (MF)

• înlocuire. Pilotul japonez Sakort Yamamo
to îl va înlocui pe francezul Franck Montagny 
la volanul celui de-al doilea monopost Super 
Aguri, începând cu Marele Premiu al Ger
maniei, care va avea loc după GP-ul Franței, 
programat duminică, 16 iulie a.c. (MF)

Transfer rezolvat
București (MF) 

Clubul Real Madrid a 
ajuns la un „acord total" 
cu atacantul echipei 
Manchester United, Ruud 
Van Nistelrooy, și urmea
ză să discute cu oficialii 
grupării engleze pentru 
transferul jucătorului o- 
landez, susține cotidia
nul Marca. „Mai urmea
ză doar ca Manchester 
și Real Madrid să stabi
lească suma de trans
fer", mai scrie cotidia
nul Marca. Jurnalul spa
niol precizează că gru
parea madrilenă ar pu
tea plăti pentru aduce
rea lui Van Nistelrooy 
15 milioane de euro.
Ronaldo rămâne

Londra (MF) - Ata
cantul portughez Cris
tiano Ronaldo, care a 
afirmat, în timpul CM, 
că nu mai vrea să joace 
în Anglia, din cauza ata
curilor la adresa sa din
presa britanică, s-a răz
gândit și a precizat că 
dorește să rămână la 
Manchester United. „Nu 
am motive să părăsesc 
un club care m-a
susținut mereu, 
care mi-a dat me
reu garanții ma
ri pentru a-mi 
permite să 
evoluez ca 
jucător", a 
spus Ronaldo

Scuzele lui Zinedine Zidane

Cristi Chivu
(Foto: C.G.)

■ Francezul nu regretă 
gestul făcut în finala 
Campionatului Mondial 
Germania 2006.

Paris (MF) - Zinedine 
Zidane s-a scuzat pentru lovi
tura de cap aplicată italianu
lui Marco Materazzi în finala 
Cupei Mondiale din Germa
nia, pierdută de Franța cu 
scorul de 4-6, în urma lovi
turilor de departajare.
Transmisie codată

însă a lăsat să se înțeleagă 
că nu regretă acest gest, 
informează AFP.

„Nu pot să regret gestul 
făcut, pentru că ar însemna 
că a avut dreptate să spună 
tot ce a spus. Nu pot, nu pot 
să spun asta. Și nu, nu a avut 
niciun motiv să spună acele

Zinedine Zidane, în momentul eliminării. (Foto: epa)

din Anglia, care, după ce au 
apelat la specialiști în lectură 
labială, au afirmat că italia
nul i-a spus: „Știm toți că ești 
fiul unei teroriste nenoro
cite", Zinedine Zidane a răs
puns sec: „Da".

„Până atunci nu au fost con
flicte, doar unele fricțiuni între 
jucători. Acesta este jocul, așa 
a fost dintotdeauna, mai ales 
într-o finală de Cupă Mondială. ~ 
Apoi a venit momentul în care 
m-a tras de tricou. I-am spus 
să înceteze, că dacă îl vrea, voi 
face schimb cu el la finalul 
meciului.", a explicat Zidane.

Decizie finală
lucruri. Au fost lucruri foarte 
personale. Despre mama, 
despre sora mea. Le auzi o 
dată, încerci să pleci. (...) Dar 
când le auzi și a doua, și a 
treia oară...", a spus Zidane,

care nu a fost întrebat și dacă 
insultele lui Materazzi au 
avut caracter rasist.

întrebat dacă este vreo 
urmă de adevăr în cele rela
tate de mai multe publicații

FIFA a anunțat ieri, într-un 
comunicat de presă, că decizia 
în cazul jucătorilor Zidane și 
Materazzi va fi dată publici
tății la 20 iulie a.c. după audie
rea celor doi fotbaliști.

„Am obosit"
Roma (MF) - Fun
dașul Cristian Chivu a 
declarat, că a obosit 
să tot repete că vrea 
să rămână la AS 
Roma, deși de ser
viciile sale s-au arătat 
interesate mai multe 
grupări, printre care 
FC Barcelona sau 
Real Madrid. „Mă 
onorează interesul 
celor de la Real 
Madrid, pentru că mi 
se recunoaște 
munca. Dar îmi face 
și mai mare plăcere 
că sunt inclus în pla
nurile Romei pentru 
acest an. îmi face 
plăcere să rămân în 
Capitală. De trei ani 
spun aceleași lucruri 
și am obosit să le tot 
repet", a spus Chivu. 
Internaționalul român 
a comentat și 
posibilitatea ca Marco 
Materazzi să fie 
transferat la AS 
Roma. „Nu trebuie 
să-mi placă mie, dar 
a făcut un mondial 
mare și oricărui 
antrenor i-ar plăcea 
să-l aibă în echipă".

Responsabilitatea lui Materazzi
■ Președintele Frederic 
Thiriez: „Datoria FIFA 
este să facă lumină în 
acest incident".

Paris (MF) - Președintele 
Ligii de Fotbal Profesionist 
(LFP) din Franța, Frederic Thi
riez, și-a exprimat speranța ca 
ancheta FIFA privind lovitura 
dată de Zinedine Zidane lui 
Marco Materazzi, la finala Cu
pei Mondiale, să ducă la sanc
ționarea italianului. „Datoria 
FIFA este să facă lumină în 
acest incident și bineînțeles în 
privința motivului care l-a 
determinat pe Zinedine Zidane 
să facă această greșeală.
Greșeală, sancționată

De asemenea, trebuie să 
clarifice ce i-a spus sau făcut 
Materazzi, nu doar în acel mo
ment, ci pe toată durata meciu
lui, deoarece se pare că Mate
razzi l-a hărțuit pe Zidane", a 
spus Thiriez, informează AFP.

Frederic Thiriez a mențio
nat că Zidane a comis o gre
șeală, dar a fost sancționat

Claude Simonet, Raymond Domenech, Frederic Thiriez. (Foto epa>

pentru aceasta. „A plătit 
scump. Este foarte probabil 
că Materazzi a greșit, de ase
menea, și poate fi sancționat", 
a precizat oficialul LFP.

Thiriez a menționat că 
reprezentativa Italiei nu poate 
risca să piardă titlul mondial

obținut în Germania, deoare
ce cel care a greșit este Mate
razzi, nu întreaga echipă. 
„Este o responsabilitate indi
viduală a lui Materazzi, nu 
responsabilitatea colectivă a 
Italiei", a adăugat președin
tele LFP.

Serbia a fost 
admisă în UEFA

Paris (MF) - Federația 
sârbă a fost admisă, mier
curi, 12 iulie a.c., în UEFA, 
în urma deciziei Comitetu
lui Executiv al forului, 
reunit la Berlin, care a luat 
act de proclamarea inde
pendenței Muntenegrului.

Serbia va participa la 
preliminariile C.E. din 
2008 și la alte competiții 
organizate de UEFA, fără 
jucători din Muntenegru 
în lot CM din Germania a 
fost ultima competiție la 
care a participat selec
ționata Serbiei-Muntene- 
gru, la doar câteva zile 
după referendumul din 
Muntenegru. Serbia va 
disputa primul meci ami
cal cu Cehia, în 16 august 
a.c., la Praga. Reprezen
tativa sârbă are progra
mat prima partidă din 
preliminariile EURO 2008, 
în 2 septembrie a.c., la 
Belgrad, în compania se
lecționatei Azerbaidjan.

Bute boxeaza la Montreal
București (MF) - Următorul meci al 

pugilistului clubului Iilterbox, Lucian Bute, 
este programat pe data de 15 septembrie 
2006, la Bell Center din Montreal, adver
sarul sportivului român urmând a fi sta
bilit până la începutul lunii august. Lucian 
Bute (17-0-0, 15 KO) este clasat în primii 
zece pugiliști la categoria supermijlocie, în 
toate ierarhiile majore, la nivel mondial. 
Astfel, Bute se află pe locul patru în ver
siunea WBC, pe opt, în WBO și IBF, și pe 
nouă, în WBA.

Serena revine
Sankt Petersburg (MF) 

- Jucătoarea americană 
Serena Williams, care a 
lipsit de pe terenul de 
tenis din ianuarie 2006, 
de la Australian Open, 
va reveni în competiție 
săptămâna viitoare, la 
turneul de la Cincinnati.

Sportiva americană, 
în vârstă de 24 de ani, a 
declarat, în luna mai 
2006, că nu va juca până 
la sfârșitul verii, din 
cauza unei accidentări 
la genunchiul stâng.

Presiune asupra justiției sportiver
■ Apelurile politice la 
clemență s-au amplifi
cat, după Cupa Mondi
ală din Germania.

Roma (MF) - Justiția spor
tivă se confruntă cu presiuni 
din ce în ce mai puțin voalate 
în legătură cu procesul disci
plinar privind meciurile tru
cate din fotbalul italian, infor
mează AFP. Promisă inițial 
pentru ziua de luni, apoi amâ
nată pe miercuri, iar acum 
așteptată în perioada joi- 
sâmbătă, decizia magistraților

Federației Italiene de Fotbal 
amână finalul procesului în 
care au compărut patru 
cluburi prestigioase, suspectate 
că ar fi obținut în mai multe 
rânduri arbitri care le-au 
favorizat în sezonul 2004/2005. 
Juventus Torino, AC Milan, 
Fiorentina și Lazio Roma ar 
putea retrograda în al doilea 
eșalon sau chiar în al treilea, 
dacă vor fi acceptate cererile 
procurorului federal, Scan
dalul, declanșat în luna mai 
2006, a provocat un cutremur 
în fotbalul italian, iar apelurile 
la clemență s-au multiplicat

după ce naționala Italiei a 
câștigat Cupa Mondială, cu 13 
dintre cei 23 de jucători din lot 
de Ia Juventus, AC Milan, 
Fiorentina și Lazio. Printre 
primii care au luat poziție se 
numără ministrul Justiției din 
Guvernul Prodi, Clemente 
Mastella. El consideră că „să îi 
vezi jucând în a treia ligă pe 
Cannavaro, Del Piero și Buffon 
este inacceptabil". Mijlociul 
formației AC Milan, Gennaro 
Gattuso, s-a arătat indignafide 
o astfel de ipoteză, preci^kid 
că jucătorii în cauză „niifeu 
decât să își caute alte echipe".

Gimnaștii români, absenți
■ Datorită cheltuielilor 
foarte mari, gimnastica 
românească nu va fi 
prezentă la Shanghai.

București (MF) - Gimnaștii 
români nu vor participa la 
Cupa Mondială de la Shanghai, 
de la finalul acestei săptămâni, 
din cauza cheltuielilor ridicate, 
dar și a dificultăților de acomo
dare cu fusul orar din China.
Doar un oficial

Secretarul general al FR 
Gimnastică, Mircea Apolzan, a 
declarat joi, 12 iulie a.c., că sin
gurul reprezentant al României 
la Cupa Mondială de la Shang
hai (14-16 iiilie) va fi președin
tele FRG, Adrian Stoica. „Dân
sul va merge în calitate de pre

ședinte al Comitetului Tehnic 
Masculin al forului internațion
al. Sportivii noștri nu vor par
ticipa din cauza cheltuielilor 
mari", a explicat Apolzan.

Oficialul FRG a mai spus 
că cel mai ieftin bilet de avi
on spre Shanghai este de 1.200 
de euro. „Nu se găsesc bilete 
de avion sub 1.200 de euro, iar 
dacă ne gândim la patru-cin- 
ci sportivi, plus antrenorii 
lor, ajungem ușor la 10.000 de 
euro. Avem nevoie de bani în 
acest an, pentru că se apropie 
luna septembrie 2006, când 
avem aniversarea a 100 de ani 
de gimnastică românească", a 
mai spus Mircea Apolzan.

Conform estimărilor făcute de 
președintele FRG, Adrian Stoica, 
bugetul galei aniversare este de 
aproximativ 150.000 de euro.

Verif icârl. Mecanicii echipei Ferarri efectuează 
ultimele verificări, înaintea calificărilor pentru Marele 
Premiu al Franței, cursă care va avea toc duminică, 16 
iulie a.c„ pe pista de la Magny Cours. (Eots; epa)
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vând ap. 2 camere (03)
• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)
• circuit, parchet stejar, balcon închis, 
contorizări, Deva, zona Zamfirescu, preț 980 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/159573. (T)
• parter, decomandate, centrală termică, 
îmbunătățiri, vedere în 2 părți, bun pentru priva
tizare, Deva, zona gării, preț 95.000 ron, nego
ciabil. Tel. 217888,220211. (T)

• semidecomandate, Deva, Aleea
Romanilor, etaj 2, contorizări, bl. 20, preț 730 
milioane lei, negociabil. Tel. 0740/247192. 
(8/11.07)

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări, 
preț 1,230 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• apartament 2 camere, zona OM, et.1, zonă 
foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• Gojdu,5T-48mp + centralătermică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0721/985.256. (A6)
• parter, contorizări, bine întreținut, Al. Streiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj MermerCar, balcon, parchet, gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Devă preț 75.000 lei, tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (A5)
• etaj 1, bloc de cărămidă balcon, parchet, 
contorizări, repartitoare, vedere în față Al. Păcii, 
preț 98000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, parchet, gresie, faianță contorizări, 
repartitoare, termopane, Zamfirescu, preț 85.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0724/005228. 
(A5)
• etaj 1, gresie, faianță contorizări, Al. 
Romanilor, preț 62.000 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• decomandate, balcon închis, parchet, gresie, 
faianță etaj 2, zona Bălcescu, preț 880 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, etaj 2. ultracentral, parchet, 
balcon, 55 mp, contorizări, preț 115.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică aer 
condiționat mobilat complet zona Lido, preț 
31.000 euro, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent decomandate, etaj 4, Bdul Decebal, 
contorizări, balcon închis, preț negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• ■agent decomandate, centrală termică 
mobilat și utilat complet zona Lido, preț 31.000 
euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, zona piață etaj intermediar, centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet 
parțial mobilat balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid., neg, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)

• dec, ultracentral, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță lamelar, 
contorizări, parțial mobilat, totul nou, st 64 mp. 
Preț 1,250 mii. Tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)
• zona Bălcescu, bloc de cărămidă etaj 2 din 4, 
dec., parchet gresie, faianță centrală termică 
termopan, bine întreținut, preț 1,250 mid., tel. 
211075,0726/679557,0745/666447. (A3)
• zona Dacia, etaj intermediar, parchet 
cotorizări. Preț 600 mii., tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• dec, zona 22 Decembrie, 65 mp, centrală 
termică gresie, faianță parchet, vedere în 2 
părți. Preț 1,100 mid., neg., tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557.  (A3)
• dec, zona Bejan, etaj 1, contorizări, bine 
întreținut. Preț 550 mii. Tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• dec, zona Zamfirescu, centrală termică 
parchet, balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• dec zona I. Creangă contorizări, bine 
întreținut parchet Preț 1,250 mid., neg., tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.  (A3)
• zona Dada, bloc de cărămidă cu intrări sepa
rate, balcon închis, contorizări, parchet, preț 
87.000 ron, negociabil, tel. 0745/302200’ 
0723/251498. (A4)
• aproape de Sc. Gen. Nr. 4, 50 mp, centrală
termică mici modificări, parchet balcon închis, 
se acceptă și credit preț 90.000 euro, negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498,232808. (A4) ,
• ultracentral, decomandate, bucătărie mare, 
debara, balcon, 54 mp, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 30.000 euro, negociabil, tel. 232808, 
0723/251498. (A4)
• str. Zamfirescu, bloc de cărămidă balcon 
mare, contorizări, bine întreținut, preț 86.000 ron, 
negociabil, urgent, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(A4)
• zona Dorobanți, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, bloc nou, centrală termică, gresie, 
faianță bucătărie modificată + boxă ocupabil 
imediat, preț 120.000 RON, negociabil, tel. 
0745/302200. (A4)
• zona licee, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet interfon, zonă liniștită ocupabil pe loc, 
preț 80.000 ron, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• str. Zamfirescu, 60 mp, etaj bun, centrală 
termică termopan, modificări, superamenajat, 
parchet nou de stejar, gresie, faianță balcon 
închis, bucătărie modificată se acceptă și credit 
preț 42.000 euro, neg., ocupabil repede, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona Bălcescu, etaj 2, balcon mare, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet faianță bine 
întreținut, ocupabil repede, preț 110.000 RON, 
neg., tel. 0254/232808,0723/251498. (A4)
• zona Decebal-Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet, faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• zona Decebal, etaj 1 din 4, cu balcon mare, 
vedere în 2 părți, centrală termică parchet de 
stejar, gresie și faianță bine întreținut bloc de 
cărămidă ocupabil azi, preț neg., tel. 
0745/302200,0723/251498.  (A4)
• zona Eminescu, deasupra magazinelor, 54 mp, 
cu balcon, etaj intermediar, fără modificări, 
parchet, contorizări, urgent, preț 100.000 ron, 
neg., tel. 0723/251498,232808, (A4)
• urgent, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

• urgent zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON. tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• luliu Maniu, semidec., et. 1. parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dul Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Progresul, circuit, et. III, parchet gresie, 
faianță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, dec, parchet, apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț 83.000 RON, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Lido, dec., parchet, gresie, faianță CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat, preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Maniu, parchet apometre, reparti
toare, gaz contorizat, vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578. (A8)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent Deva, plata imediat. Tel. 215212 (Al)
• urgent zona Decebal, blocurile M, N, P, R, S 
sau zona Ion Creangă etaj 1,2,3, cu balcon, și 
bloc turn maxim etaj 5, se oferă plata pe loc, tel. 
0745/302200,0723/251498,232809. (A4)

vând ap. 3 camere (05)

• semidecomandate, Deva, zona Gojdu, 
etaj 1, bloc de cărămidă parchet 
contorizări, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
preț negociabil. Tel. 222327, 223132. 
(2/10.07)

• dec,2 băi, repartitoare, contorizări, vedere în 
2 părți, Liliacului, preț 45.000 euro, neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, parchet contorizări, repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128.000 RON, neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec, 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• dec, CT, parchet, gresie, faianță zona 
Creangă preț 1,4 mid, neg, tel. 0742/019418. (Al)
• urgent decomandate, centrală termică 
termopan, balcon 16 mp închis, parchet gresie, 
faianță etaj 2, zona Uzo Balcan, preț 1,150 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• urgent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică parchet gresie, faianță zonal. 
Creangă preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, Gojdu, etaj, 2, parchet, balcon, 
contorizări, bloc de cărămidă preț 112.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
preț 133.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• dec, zonă ultracentrală balcon, boxă 
bucătărie mărită centrală termică gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare. Preț 
1380 mid., neg. Tel 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)

• urgent semidecomandate, contorizări 
apă gaz, balcon închis, etaj intermediar, 
garaj zidit zonaTrident preț 1,150 mid. lei. 
Tel. 0729/055645,0742/290024,0254/225923. 
(14/12.07)

• dec, zonă ultracentrală 2 băi, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet uși interioare din lemn, 
centrală termică ocupabil imediat. Preț 1,400 
mid., neg. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  
(A3)
• zona lido, centrală termică gresie, faianță 
parchet amenajat bucătărie modificată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid., tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• str. Zamfirescu, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare închis, beci, modificări, 
centrală termică parchet gresie, faianță preț 
negociabil, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• str. Zamfirescu, etaj 1, bloc de cărămidă 
balcon mare, modificări, parchet gresie, faianță 
preț 42.000 euro, neg., tel. 0745/302200, 232808. 
(A4)
• zonă ultracentrală, piață decomandate, 2 
balcoane, centrală termica, termopan, gresie, 
faianță parchet, amenajat boxă acces 
uscătorie, preț 140.000 RON, neg., tel. 
0723/251498,0254/232809. (A4)
• Dorobanți, et 3, dec, 2 băi, 3 balcoane, gresie, 
faianță lavabil, contorizări, preț 40.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Liliacului, parter, centrală termică 2 băi, 
gresie, faianță preț 150.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona LiiacuU, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578 (.tg)
• zona Lido, dec., parchet apometre, CT, balcon 
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288 (A8)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, etaj 1,2,3, în zonă bună se oferă 
140.000 ron, la vedere, urgent tel. 0723/251498 
232808 (A4)

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate^ 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame
najat preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985356. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235308 0724/620358 (A6)
• irgent, Deva, etaj 1, zona Gojdu, centrală 
termică termopane, renovat occidental, 100 mp, 
preț 49.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)
• In zona Banca Transilvania, dec, et2, parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230324. (A7)
• zonă centrală, ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235308 0724/620358 
(A6)
• ta Dorobanți, parter înalt dec, bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg, teL 206.003,0749/268830. 
(A7)

• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 bă, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj t dec, 2 bă, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tei. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 bă, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• ap.4cam. transformat În3cam, living,2bă,2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• zona ton Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 bă, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498 232809. (A4)
• Gojdu, et 4, centrală termică amenajat preț 
40.000 euro. tel. 221712,0724/305661. (A2)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• 5 camere, în Deva, scară interioară 2 bă, 6 
balcoane, centrală termică s 130 mp, preț 
240.000 ron, negociabil. Tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• cu 5 camere, garaj, centrăă termică grădină 
700 mp. Tel. 215487. (T)
•ta Deva, zonă centrală 2 camere, hol, 
bucătărie, gaz, canalizare, grădină st 400 mp, 
preț 220.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985256. 
(T)
• ta Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrăă termică 400 mp teren. Tel. 0722/564004. 
(Al)
• urgent, casă în Rădulești, 2 camere, bucătărie, 
anexe, teren 1000 mp, preț 48000 ron, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• viă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235308 0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M, 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235308 0724/620358 (A6)

• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• casă 2 camere, bucătărie, baie, beci, 
bucătărie de vară centrală termică proprie pe 
lemne, gresie, faianță curte și grădină în 
suprafață totală de 4.400 mp, preț 100.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• ta Deva, zona Mărăști, 2 camere, bucătărie, 
baie, centrală termică gresie, faianță termopan, 
st 400 mp, preț 65.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• Deva, viă P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578 (A8)
• Deva, viă, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578. 
(A8)
• Deva, P+l, living, 4 camere, gresie, faianță 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288 (A8)

Cumpăr casă (14)
• »"pen> asă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat, telefon 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• 2case,în aceeași curte,în Pan Săliște, nr. 
40, casă la câmp, 15 ha teren cultivat cu 
grâu și 65 ari cultivat cu cartofi; 2 cai și 1 
mânz, 2 vaci și 1 vițică fân. Relații la adresă 
(5/12.07)

• casă 5 camere, 2 bucătării, în Răbăgan, nr. 
227. Tel. 0740/850432,0259/467275. (3/6.07)
• casă,toBreteaMureșană zonă centrală posi
bilități de privatizare, și fereastră nouă în 2 
canate, 130/1,20 m. Tel. 0254/215795. (T)
• casăm Pricaz, 3 camere, 2 cămări, 2 bucătării, 
baie cu fosă septică gresie, faianță gaz metan, 
cablu tv, șură grajd, șopru, grădină preț nego
ciabil. Tel. 240473,0744/391866. (T)
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Sistemele de profile KMG de clasa A
Profilul KMG (Krauss Maffei & Greiner) este un proiect realizat cu 
tehnologie austriacă între firma „Greiner Extrusiontechnik" și firma 
germană „Krauss Maffei".

■ui Hante x oocws rcrw

Laboratorul fabricii în care se produc profilele KMG este dotat eu cea mai modernă aparatură 
pentru testarea profilelor, în conformitate eu cerințele mondiale pentru calitate.

Avantajele profilelor KMG
♦- Reduc pierderile de energie cu până la 37% prin sistemele de patru camere;

Profilele au grosimea în peretele exterior de 3 mm, încadrându-se în categoria sistemelor 
de piofile clasa A;
♦ Resper lă standardele europene de luciu al suprafeței;

Profilul este testat cu sistemul Clean Control, demonstrând că nu permite depunerea 
prafului și petelor;

Retenția apei este de 0,1 % datorită garniturii duble și a orificiilor speciale de înlăturare a 
apei;

Sisteme de etanșare pe trei garnituri;
Asigură izolare fonică ridicată prin caracteristicile nevibrante ale materialului;

Toate acestea definesc un profil din PVC nou pe piața românească, cu un aspect modern datorită 
designului baghetei și eercevelei și, nu în ultimul rând, accesibil din punct de vedere al raportului 
i alitate/pieț, pentru orice producător de tâmplârie.

DISTRIBUITOR EXCLUSIV PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA
PROCAR IND S.R; Deva

TRATAMENTE
ACUPUNCTURA ■ HOMEOPATIE

Cabinet medical 
“ECHINACEA”

- dr. GHTTĂ CARMEN, 
medic de familie 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, g

Homeopatie, Acupunctura,
Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, ~ 

ap. 25, tel. 0254-219999 sau 0722/567208.

&C.PIISTENURUL î
Orgonizeozo cunrm de formare profesionalâ pentru 

inspector proiecția muncii 
înscrierile se fac Ic puixtui de lucru din Deva 
str. George Cosbw.nr. 3

Tel.0744/650019 le-mait

Orar L-V între orele: 10-14

PROCARIHDS.R.L

(S6167)

RECLAME
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S.C. Sepe Instal Com S.R.L. Orăștie 
s ■ 2 e construcții metalice, industriale și pentru terți, 
- | x instalații de ridicat,

e di lucrări prin așchiere, instalații electrice, 
c jgtottare și de gaz, aer condiționat. 
u autorizați ISCIR, PTA 1 și PTC 9.

IjBIgb'jK. ă Wfonul 0254-243335 Fax 0254- 243334
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Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

<• Brutari șl patlserl
<• Administrator pensiune

agro turistică

MASTER înscrieri până la 25 Iulie I
gnbȘNf.37 A ‘ ■ ■■ ;'■*'
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Vând spațiu comercial

B-dul luliu Maniu, bl. I, ap. 9, parter, 
informații la tel. 213.226.

OFER SPRE SUBiNCHIRIERE
spațiu comercial în suprafață de 18 mp, 

vad comercial bun, situat pe 
str. I. Creangă, bl.25, ap.2. 

Relații la telefoanele: 230.553, 
0745/584499.

Societate comercială 

angajează secretară.
Condiții: cunoștințe PC, contabilitate primară, aspect fizic plăcut.

Relații la telefoanele: 230.553, 0745/584499.

FLORIDA IMPEX
PVC Șl ALUMINIU PROPUI RIMAU

• GEAM TIRMOPAN ■ JALUZILI VMTKAtf ■ RULOURI
<10% REDUCERE
< GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715,0254-230.553

HUNEDOARA,
B-dul Dacia, bl. E 3, parter

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

lîCRIOTia BusmiwifflittM
SERVICII DE CURĂȚENIE

X ' /
SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere-

Tel/FJax:0254/231552 Mobil:0721/032271 g

hiaHUb
VBflVKdeAfcOoodd'j 

Tel, 0254/234717, 
0742/030201,0724/697859

euro dus 
eurodus-nton- I5zâe„ 
ewodurâton-90ab|

• casă 5 camere, bucătărie, hol mare, 
grădină. In localitatea Vălișoara (Fînație), 
preț negociabil. Tel. 0740/789612. (3/4.07) 

• aut ki Spini. Informații la nr. 11 sau la tel. 
262023.(5457588/1107)

• căit, In satul Lunca, la 12 km de Deva, 
anexe, beci, fântână, grădină, pomi, vlțăde 
vie, recent renovată, Deva. Tel. 217825, 
0742/333505.(4/407)

• casă, ta 14 km da Dm. eaM Urnea, 
Șoseaua prtodpaiă nr. 13, 2 camn, 
bucătăria, Ireie, suta, tonii, totul nou, 
kstatad naL tavan Ne, parcM tastat, 
tărtaărie raid. 2 sobe tancatt noi, cSomdAMta* Mil IX gm«M noi 

T<ff22«lMia/UjH)

comata, fta A bota, acces «ta Ai

■ coșiși anexe, 2 ha teren, In special livezi cu 
pruni, în Stârcești - Dobra, preț 52000 ron, nego
ciabil Tel 733023 (T)
• ta li km de Deva, apă, gaz, telefon, cablu tv, 
girai, incaiare centrala, anexe, oea, gi cu 
pomi, vțjădevfe, drum asfaltat, preț negociabi L

• nouă, ta Bretea Română, 240 mp, grădină, 
mansardă, acces sosea națională apă, 
canalizare, telefon 0722/218747. (T)

• sau taddftaz casă mare, anexe, crete, 
grădină Spirt. 90, Turdaș DN, 1800 mp, 
acces baltă pește, centrală termică gaz, 
puț, fosă fără intermediari. Vizitare: 
sâmbăta, duminica, după ora 14. Tel. 
0722/249528 0254/220559, 0254/247148 
(13/1207) 

• nna VețeL construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1200 mid, tel. 211075, 
0740/232043-0726/130557 (A3)

Case de vacanța (15)
• casă de vacanță, living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață parchet CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55000 
euro,neg, tei. 0746/779288 (A8)

Vând garsoniere (19)

■ Deva, m Mărăști (lângă Poliția nouă), 
parter, preț negociabil. TeL 213476.223736, 
0749/247799. (3/1007) 

• ta zom Dada, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mil. lei neg, tel. 
206003,230324. (A7)

Calculatoare si accesorii 
(51)
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S.C C1UHDML SJL 
CALAI 

angajează personal cu 
studii superioare, speciali
tatea turnarea metalelor.
CV-urile se depun la sediul 

societății, aflat în localitatea 
Călan, Str. Furnalistului, nr. 

17J, sau pot fi transmise prin 
fax la nr. 0254-731461, până 

la data de 21.07.2006.

(56256)

• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată, ocupabilă imediat Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985256, 
0724/620358(46)
• kt zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii, neg., tel. 206.003, 230.324. 
(A7)
• pe ZamHrescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• regent garsonieră dublă parchet laminat 
gresie, faianță contorizări, et 3, Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022. (Al)
• urgent garsonieră semidecomandate. parter, 
cu balcon închis, parchet gresie, faianță în 
Deva, preț 62000 ron, telefon 0745/639022. (Al)
• dec, mare, st 40 mp, etaj 4, neamenajată 
Dorobanți, preț 80.000 RON, tel. 223400, 
0740/069303,0720/387896. (A5)
• «tal Intermediar, balcon, parchet gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz. Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, 
tel.224300,0742/005228,0724/169303. (A5)
• AL Romanlor, gresie, faianță parchet ușă 
schimbată instalații noi, preț 56.000 RON, neg., 
tel,224300,0742/005228,0724/169303. (A5)
• eta) Hermedar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400. 0724/005228 
0721/436384. (A5)
• dec, ipesie, faianță parchet contorizări, 
repartitoare, Al. Crinilor, preț 72000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• zona Dada, compusă din cameră bucătărie, 
hol și baie, contorizări, gresie, faianță bine 
întreținută Preț480mii.Tel.211075,0747/779751, 
0726/679557. (A3)
• zona Protatad, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet balcon, bine întreținută preț 8Q.000 
RON, tel. 235.208 0724/620358 (A6)

HYPERMARKET 
TRIDENT

ANGAJEAZĂ:

■ BAR MAN-OSPĂTAR
■ BUCĂTAR
• CASIERE
• LUCRĂTORI COMERCIALI -
SEZONIERI

OFERIM: pachet salariat motivant, mediu de lucru 
dinamic și modern.

CV-urile se depun la Biroul de Informații din 
incinta Hypermarket Trident sau se trimit pe fax la 
0254/235741. Informații suplimentare la telefonul 
0254/235740.

(56146)

• dec compusă din 1 cameră balcon, zona 
Dacia, etaj 3, contorizări, parchet gresie, faianță 
mobilată Preț 615 mii. fix., tel.211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• Dada,'contorizări, parchet gresie, faianță et 
3, preț 600 mii., neg., tel 0740/210780. (Al)
• contorizări, cu îmbunătățiri, mobilată 
complet et 1, Deva, preț 520 mii., tel. 
0745/639022:0726/316796. (Al)
• Deva, zona M. Eminescu, balcon, contorizări, 
mobilată complet utilată preț 520 milioane lei. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• regent dublă, parchet gresie, faianță 
contorizări. instalații sanitare noi, cartier Dacia, 
etaj 3, preț 60.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• zonă ultracentrală, decomandate, etaj 2, cu 
balcon închis, baie mare, gaz 2 focuri, parchet 
de stejar, ocupabilă repede, urgent preț 85.000 
ron, neg., tel. 0723/251498 232808 (A4)
• zona Dorobanți decomandate, 42 mp, cu 
balcon, fără modificări, contorizări, parchet 
multiple avantaje, posibilitate de mărire a 
spațiului, preț 79.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
232809. (A4)
• dec, bucătărie, bale, faianță + gresie, 
suprafață mare, Zamfirescu, preț 90.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon 
mare, zona Banca Transilvania, preț 27.000 euro, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
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• cameră, baie, contorizări, zona Gojdu, preț 
43.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2) 
cameră baie, faianță gresie, parchet ușă 
metalică, contorizări, Progresul, preț 52.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• zona Șc. Gen. Nr. 4, Gojdu, modificată etaj 1,
contorizări, parchet gresie, faianță bine 
întreținută preț 76.000 ron, neg., sau schimb cu 
apartament 2 camere, în zona Gojdu, piață 
Progresului, se oferă maxim 50.000 ron, la 
vedere, tel: 0723/251498 232809. (A4) &
• semidec, cameră, bucătărie, contorizări, 
Dacia, preț 53.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• urgent, zona Dacia, et intermediar, dec., 
contorizări, preț 52.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, amenajări, 
contorizări (repartitoare, gaz 2 focuri, 
apometre), preț 72.000 RON, neg, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Dacia, dec., et intermediar, parchet 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et intermediar, 
parchet apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288 (A8) i
• zona Emtaevcu, parchet gresie, faianță dec, 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., teL 
0746/779288 (A8)
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Cumpăr garsoniere (20)
• garsonieră sau 2 cam., zona Eminescu, Bejan,
Dacia, gresie, cu sau fără îmbunătățiri, ofer 470 
mii., tel. 211075.0745.666447,0726,679.557. (A3)

Vând terenuri (21)
• arabo, 3000 mp, In satul Săntuhalm, și pădure 
de salcâm în satul Lunca, drum acces cu trac
torul, preț negociabil. (D
• două terenuri extravilan, de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• Intravilan, Deva, str. Vulcan, 1000 mp și 
construcție casă, 2 camere, mansardă, beci, 
bucătărie, utilități, fântână preț negociabil. Tel. 
0721/985256. CD

. «Hravilan Geoagiu - centru, 1300 mp, 6 
• euro/mp, telefon 248690 (5457586/13.07)

• Iniravlan, st 1318 mp, cu toate utilitățile la 
poartă Zăvoi, în spatele bisericii, preț 75 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona rvrMnnțfnH Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren țntravkm, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg, posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• teren Iniravlan, Săntuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,07Zs/AfKM7. (A3

Cumpăr teren (22)
• S ha teren intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi. plata imediat TeL 215212 (AP

Vând spații comerciale (25)

Comemorări (76)

• intravian Vetel, în 3 parcele. Informații la 
tel. 0740 / 031532 sau 237823. (1/13,07)

• Intravilan, Hondoț parcelabil, ideal pentru 
casă de vacanță, preț negociabil. Tel. 
0742/332112.
• intravian, ki Șoimuș, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 
euro mp. Tel. 220269,0746/029058. (T)
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană liniștită Hășdat ■ Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372 (T)
• pe DH 7:16.000 mp teren, din care 11.000 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajd uri, fosă septică instalații, dotări 380 V, preț 
negociabil. Tel. 0728/828431,0748'303744. CD 
•Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, toate facilitățile, preț 20.000 
euro parcela Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravian, 4M> mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235208, 
0724/620358 (A6)
• intravian, 2300 mp, Șoimuș, 6 km de Deva 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985.256. (A6)
• teren. Intrare Deva zonă rezidențială 6 
parcele 740 mp/parcelă FS 22 m, toate 
facilitățile, 20000 euro parcela telefon 
0722/564004. (Al)
• Intravilan, zona de locuințe Zăvoi, st 1.000, 
front stradal 10 metri, toate facilitățile, preț 35 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• teren Intravian, cu toate facil rtățiile, st=1350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg, tei. 
223400,0742/005228 0724/169303. (A5)
• Iniravlan, 3 parcele cu st între 520 și 780 mp, 
utilități în zonă Zăvoi, preț 40 euro/mp, neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• intravian, st 6053 mp, front stradal 22 metri, 
PUZ aprobat pentru zonă de locuințe 
rezidențială preț 25 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)

• «menajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985.256 (A6),
• tocHta restawant de lux, zonă retrasă vad 
format cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg, tel. 0745/640.725. 
(A7)
• vând spațiu comercial transformat din apart 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg, tel. 208003, 
230324. (A7)
• vândtozonaCrucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29300 euro. Tel. 208003, 
0745/253.413. (A7)
• Diva, N mp, amenajat occidental, intrare 
stradă oreț 58000 eum. Tel. 0722/564004. (Al)

imobile chirii (29)
• tacNriez spațiu comercial în Hațeg, 72 mp, 
lângă viitorul Magazin Plus. TeL 0722/547301. 
(1984345/1237)
• Indiirisz/vând casă 4 camere, P+1, living 45 
mp, scară interioară centrală termică garaj 
încălzit sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, 
curte, grădină ideal sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• olhr spre închiriere casă zonă ultracentrală 
Deva, 2 camere, bucătărie, hol central, baie, 
cămară curte pentru parcare auto, centrală 
contorlzări, preț 250 euro. Tel. 215244, 
0740/315050.0)

• spațiu comsrdal în Hațeg, 72 mp, lângă 
viitorul magazin Plus. Tel. 0722 / 547301. 
(1984345/1337)

• zona M. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• ofer spr» închiriere spațiu comercial. St 190 
mp, zona I. Manlu, grup sanitar, acces din 
stradă vitrine mari, vad comercial, doar sediu 
de bancă asigurări, birouri. Preț 18 euro/mp + 
TVA negociabil. Tel. 235208 0724/620358 (A6)

imobile chirii (29)

• SC COMAT DEVA SA închiriază depozit cu rampă 
în suprafață de 432 mp. Informații latei. 0254/216582 
sau 0744/572948. (2/7.07)

parte a unei corporații internaționale maaa-media 
care deține poziția de lidar in publicarea de ziare 

- W și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-eetul 
... Ungariei, cât pi in județele Bihor, Timiș, Caraș- 

Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

Cerințe:

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

Oferim:

• program de lucru flexibil;
o venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

în data de 13 iulie 2006 s-au împlinit 5 
ani de la decesul dragei noastre

dr.FIUMON MARIA
Slujba de pomenire va avea loc 
sâmbătă 15.07.2006, ora 10.00, la 
Biserica din Cimitirul Ortodox de pe 
str. Eminescu.

Dumnezeu să o odihnească 
în pace.

• tâtt spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală, mobilat, utilat superamenajat, preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună. tel. 
0721/985.256; 0724/620358 (A6)
• ofer spra închiriere ap 2 cam. et 2, zona Gojdu, 
nemobilat preț 80 euro/lună tel. 0721/985.256; 
0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere 2 case una mobilată CT, 
garaj, grădină preț 350 euro/lună și o casă 3 
camere, curte, nemobilată preț 230 euro/lună 
tel. 0721/985.256; 0724/620358 (A6)
• ofer pt închiriat sp.com„ zona piață, clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• garsonteră, Don, complet mobilată preț 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• hi regim hotelier, cameră mobilată în Deva, cu 
baie șl TV, preț 70 RON/zi, tei. 0722/564004. (Al)
• garsonteră, Deva, zonă centrală mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 0726/710903. 
(Al)
• spațiu comatiaț Deva, 60 mp, zonă centrală 
2 intrări, amenajat, preț 400 euro/lună tel 
0722/564004. (Al)
• oier spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• oier opre Închiriere spațiu comercial în Deva, 
60 mp, zona piață parter, intrare stradă, preț 400 
euro/lună Tel. 0722/564004. (Al)
• ap. 2 cam. dec, mobilat zona Bălcescu, 
amenajat utilat contorizări. Preț 200 euro, neg, 
tel 211075.0745/666447,0726/130557. (A3)
• 2 cam. dec, mobilat zona Aleea Jiului. Preț 100 
euro, teL 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• de tochHat sp. com, zona piață, clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro. TeL 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• Dade, ap. 2 camere, contorizări, nemobilat 
preț 80 euro, sau mobilat 100 euro. teL 221712, 
0724/305661. (A2)
• M Decabaț 3 camere, mobilat contorizări, 
aragaz, frigider, preț 700 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL PaMeț parter, 2 camere semidec, C.T, 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 euro/lună și 
garanție, tel 0745/367893. (A2)
• Mu Uaniu, et 9,3 camere dec, CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• DerobanțL garsonteră dec, mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție pentru 
cheltueli, tel. 0745/367893. (A2)
• Aleea Stratakdț garsonieră mobilată utilată 
convector, cheltuieli mici iama, et 4, izolat 
zugrăvit pe termen lung, preț 80 euro/lună + 
garanție, tel 0745/367893. (A2)
• ader spra încheiere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel 0746/779288 
(A8)
• oier spre închiriere vilă P+L mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• oier spre ‘închiriere ap. 2 camere, nemobilat 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 Berlină af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși stare foarte bună 
radio, închidere centralizată alarmă piese 
rezervă preț 7300 ron, negociabil. TeL 
0723/320995. (T)
• vând Saperilova Rapsodia, af 2002, luna VI, 
unic proprietar, vopsea originală roșu-imperial, 
alarmă asigurare casco valabilă 20.000 km, 
carte service. Tel. 0723/270348 (T)

Auto străine (37)
• vând Daewoo Cielo, culoare verde-metalizat 
stare perfectă af 1996, import Coreea, radio- 
casetofon, jante aliaj, anvelope noi. Tel. 
0726/191907. (D

(11'13.07)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• l ■ ki 2-34 pistoane cu cositori laterale,
combină marca Far, Diesel, răcire pe apă masă 
2,7 m, pluguri cu 2 și 3 brăzdare, moriști de scos 
cartofi, semănători porumb și grâu, mașini 
plantat cartofi, comblnatoare, cultivatoare și 
altele, tel. 0722/218747. (1984346/13,07)
• vând trador U650, stare perfectă cu plug 
nemțesc, acte la zi, CI, VT, preț negociabil, tel. 
0254/232380,0722/442648
• vând tractor U 650 cu cabină preț 160 milioane 
lei. Tel. 0722/216544. (T)

• vând tractor II688 cu sau fără ptugi două 
piugui cu 2 brăzdore, iui ptag rmraM cu 
2 brăzdare pontm tractor U 460 iau U 553, 
un plug cu 2 brăzdare de Severti, presă da 
balotat, doc pontai tractor mic, 7 grape, 
prăsitoare pe 5 rtakiL TeL 1254/246342, 
seara '4/468766,6721/9M6ÎL (5/1037)

• vând tractor U 650 cu utilaje, în stare bună de 
funcționare. Tel. 243499. (5457582/637)

Garaje (43)
• vând gora|, str. Cuza Vodă informații la 
tel. 215256 sau 0726 / 698133. (2/1337)

Mobilier și interioare (47)
• vlnd mobU bucătărie, mobilă hol, servantă 
birou, mașină de,spălat automată combină fri
gorifică mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/5868080724/643045. T
• vând legeni 5 ferestre duble și o ușă rezul
tate din dezmembrări, stare bună preț nego
ciabil. Tel. 0722/595228 (2/1337)
• vând agent măsuță cu 2 fotolii, masă mare 
cu 4 scaune, biblioteca mică și mare, birou mare 
cu scaun, frigider, dulap, covor persan, fond 
vișiniu, 33/43 m. TeL 0723/861439, după ora 16

• vlnd vitrină cu oglindă covor persan 3/23 m, 
canapea 2 persoane, extensibilă nouă mobilă 
bucătărie, masă bucătărie. Tel. 224891. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând animi Dlgl TV sau Max TV ki 
custodte, preț Normativ 251 ran. TeL 
0723/481776.(15/1137)

imorăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rachi de seară modele diferite, cu acce
sorii fiecare, mărimi 40 - 44. Tel. 218084, 
0722/586808 T

Materiale de construcții (53)
• cumpăr tfate și coame (nu patent). Relații la 
teL 260651.'

Electrocasnice (56)
• vând espresor cafea automat Saeco, capaci
tate de producție mare, preț 400 euro. Tel. 
0729/944994.(T)

• vând mașină de cusut electrică pentru 
piele, preț burcTel 213478 0749/247799. 
(3/1037)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• producător legwricol vând castraveți prețuri 
mici. Tel. 0726/434097.

Amintim cunoscuților că duminică, 16 iulie 2006, ora 12, la 
Biserica Ortodoxă din Gurasada va avea loc slujba de 
pomenire pentru dragii noștri părinți trecuți la cele veșnice 

înv. VALERIA MARINESCU
1 an și

prof. ION MARINESCU
15 ani.

Dumnezeu să-i odihnească și să-i aibă 
în pază în împărăția Lui! 

Copiii

(7/10.07)

Soția Lidia, fiii Ghiță și Neluțu, fiica Liliana, nurorile 
Nicoleta și Valuța, ginerele Daniel și nepoata Gior- 
giana, cu durere în suflet anunțăm că astăzi 14 iulie 
se împlinesc 10 ani de când a plecat spre veșnicie 
dragul nostru soț, tată, socru și bunic

BOCIAN GHEORGHE
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• vând orzoaică preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. (T)

• vân ovăz, ctitora amdid 2065, prețuri 
tarte avantajoase, cantitate cca 20 tone. 
TeL 0254'346342,0748466766 21/5B4SL 
(5/1037)

• vând bornă de 300 oL satad Spki, nr. 23, 
comun Tirtaș, preț la vedere. TeL 
0722/14046110720/46378 (5/1037)

• vând vacă bună de lapte, cu sau fără 
vițel, preț negociabil satul Săcâmaș, nr. 74. 
Tel. 282969. (8/737)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat Giro - magnetic, chinezesc, 
pentru trat^ea diabetului și altor 30 de 
afecțiuni, preț 28 milioane iei. Tel. 216082. 
(8/1237)

Altele (61)
• 20 mp parchet 40x33, preț 600 ron, informații 
telefon 213908 0741/138994. (T)
• vând gobtenui modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.

• vând espresor cu 3 capete, profesional, 
și cuptor de pizza, capacitate 12 bucăți 
pizza, preț negociabil. Tel. 0745/704421. 
(1/737)

Oferte locuri de muncă (74)

(1/12.07)
• vând lavete industriale din bumbac, preț 0,25 
ron/buc. sau 17,5 ron/kg. Tel. 0254-713534, 
0788/173408(5/13,07)
• vând țuică de prună calitate excepțională, 
ideală pentru diverse evenimente, preț foarte 
avantajos, în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. CD

Prestări servicii (72)

• efectuez lucrări de tencuieli, zugrăveli, 
gleturi, gresie, faianță, la prețuri avanta
joase. Rog și ofer seriozitate. Tel. 
0744/174341. (9/1207)

• execut la comandă goblenuri pe diagramă, 
orice model aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• transport mobSer cu auto de 1,2 tone și 14 mc; 
asigur și demontare rapidă pentru mutări. Tel. 
0254/225578 0726/551701,0744/934462. T

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• mamă a 2 copii mă ofer să fac menaj și alte 
munci gospodărești numai la familii serioase. 
Tel. 0723/851439, după ora 18 O)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul 

familiei tale!

Informația te privește! §

• Magazin încălțăminte, din Deva, centru, anga
jează vânzătoare. Condiții avantajoase. Tel. 
0788/481184. (10/11.07)

ozâpiskola

felsofoku szakmai kepzes 
Bekescsaban, Nyrregyhazan, Szegeden, 
Budapesten a School of Businessben

A KOLLEGIUMI ELHELYEZES ES AZ ETKEZES BIZTOSITOTT!
Az iskola kpnuipl tankbnyvCBniDgacâsban reazesulnak 

diâkigazalwanyt, kapnak.

ErettsegîzBtt fiataloknak 
îngyenes nappali tagozatos
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OCOLUL SILVIC VALEA ORĂȘTIEI 
Organizează în data de 20.07.2006 licitație de masă lemnoasă, 

producția anului 2006, în volum total de 150 mc, din specia fag, pe 
următoarele grupe de sdrtimente: F.T., C1, C2, C3, C4 (lemn foc) și 

1OO mc specia MO-BILE MANELE.
Licitația este publică închisă cu preselecție și va avea loc în data de 
20.07.2006, ora 1O.OO, la sediul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, cu 

sediul în municipiul Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 16 (în clădirea 
spitalului vechi din centrul istoric).

Preselecția agenților economici va avea loc în data de 17.07.2006, 
între orele 9.00-15.00.

Solicitarea de participare la licitație împreună cu documentația de 
preselecție se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea 

Orăștiei, până cel târziu 19.07.2006, ora 16.00, 
conform H.G.85/2005.

(56878)

• Societate comercială angajează factu- 
ristă/vânzătoare în magazin (minim 1 an expe
riență). Salariu atractiv, bonuri, transport Informații: 
0254 / 210923 sau 0744 / 620427. Fax: 0254/210924.

(2968081/13.07)

• S.C. cu sediul în Deva angajează: secretară și 
muncitori necalificați. CV-urile se transmit la telefax 
221424. (2968083/13,07)

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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•La judecată. Michael Jackson este dat în 
judecată de fosta soție, Debbie Rowe, 
deoarece nu i-a plătit pensia alimentară sta
bilită în urma divorțului dintre ei, care a 
avut loc în 1999.

•Va fi nuntă. Vedetele hollywoodiene 
Tom Cruise și Katie Holmes se vor căsători 
în cursul acestei luni, în cadrul unei cere
monii scientologice.

Ou cu numele lui Allah
Alma Ata (MF) - O găină din Kazahstan 

a stârnit uimirea proprietarilor în momen
tul în care au descoperit că pe coaja unuia 
dintre dintre ouăle pe care le făcuse era scris 
în arabă cuvântul „Allah”, transmite AFP.

Fericiții agricultori, care locuiesc în 
sătucul Stepnoi, situat în nord-estul Kazah- 
stanului, au autentificat inscripția la o 
moschee locală. „Vom păstra acest ou și sun
tem de părere că nu se va altera”, a declarat 
o locuitoare a satului. Recent, un cocoș a 
stârnit emoții printre kazahi, martorii decla
rând că acesta, în loc să cânte „cucurigu”, 
strigă în arabă „Allah este mare”.

Protest Activista Green
peace, purtând un cos
tum de sirenă, s-a așezat 
la fântâna Trevî din Ro
ma protestând împotriva 
pescuitului ilegal în 
mare. (Foto: EPA)

Alerte din cauza tornadelor

Scoase 
la licitație

Los Angeles (MF) - Ciz
mele purtate de Angeli
na Jolie în filmul „Tine
rețe furată”, pentru care 
a primit un premiu Os
car în 2000, au fost scoa
se la licitație pe internet, 
cu un preț de pornire de 
1.500 de dolari. Vânzăto
rul nu a precizat mări
mea acestor cizme din 
piele întoarsă, care sunt 
însoțite de un certificat 
de autenticitate.

în curând, Angelina 
Jolie o va încarna pe Ma
riane Pearl în filmul „A 
Mighty Heart”, o adapta
re a memoriilor lui Pearl 
despre răpirea și ucide
rea soțului ei, Daniel, de 
către militanți pakista
nezi, în 2002. Filmul ur
mează să fie produs de 
compania deținută de iu
bitul actriței, Brad Pitt. 
Inițial, rolul a fost oferit 
fostei soții a lui Brad 
Pitt, Jennifer Aniston.

Cameron Diaz
(Foto: EPA)

S-a logodit 
Londra (MF) - Actrița 
Cameron Diaz s-a 
logodit cu cântărețul 
Justin Timberlake cu 
care are o relație de 
trei ani. Cuplul a fost 
fotografiat într-un 
restaurant din Lon
dra. Diaz (33 ani) nu 
a făcut nici un efort 
pentru a ascunde 
strălucitoarea biju
terie aflată pe dege
tul inelar. Nici Tim
berlake nu a făcut 
nid un secret din 
faptul că vrea sa se 
căsătorească cu fru
moasa actriță, dar a 
declarat întotdeauna 
că vrea ca ceremonia 
de nuntă să fie 
foarte intimă.

■ Mai multe tornade au 
afectat, miercuri seară, 
sudul statelor New York 
și Connecticut.

New York (MF) - Mai multe 
tornade s-au format, miercuri 
seară, la sud de New York și 
în statul Conneticut, zone 
afectate de furtuni violente, 
a anunțat Serviciul Național 
Meteorologic (SNM) al State
lor Unite, transmite Reuters.

în cursul serii, agenția a 
emis avertismente de produ
cere a tornadelor pentru în 
comitatul Westchester, situat 
la sud de New York.

Alte alerte au fost de ase
menea emise pentru mai mul

■ Sebastien Castella, un 
cunoscut toreador 
francez, a fost rănit 
grav, la Pamplona.

Șapte pui de urs panda s-au născut la 
Wolong Giant Panda Preserve din Aba, in 
vestul provinciei chineze Sichuan. (Foto: epa)

Pamplona (MF) - Toreado
rul francez Sebastien Castel
la (23 ani) a fost rănit la 

* piciorul drept de un taur, în 
timpul Fiestei de San Fermin 
de la Pamplona, una dintre 
cele mai cunoscute sărbători 
anuale din lume, fiind în 
prezent internat în spital.

Este o rană „foarte gravă”, 
Castella a primit două lovi
turi de coarne, dintre care 
una „adâncă” în mușchiul din 
partea de sus a piciorului 
drept, a indicat agentul aces
tuia, Luis Alvarez Sanchez.

A-Bike, mini-bicicleta de oraș
Trabucul lui Churchill

Londra (MF) - Un trabuc pe jumătate 
fumat de fostul premier al Marii Britanii 
Winston Churchill a fost vândut pentru 
suma de 527 de euro la o licitație organi
zată la Londra de societatea Outhwaite and 
Lltherland. Trabucul a fost fumat de 
Churchill la 14 octombrie 1950, pe atunci 
lider al opoziției, în timp ce venea la o 
ședință a Partidului Conservator, la Black
pool, nord-vestul Angliei.

Pentru că i s-a spus că nu are voie să 
fumeze în sala de conferințe, unde trebuia 
să țină un discurs, Churchill a stins tra
bucul și l-a dat unui ofițer de poliție care 
stătea aproape de el. Polițistul l-a conser
vat ca amintire, trabucul rămânând în pos
esia familiei până la licitația de miercuri.

Winston Churchill a fost prim ministru al 
Marii Britanii din mai 1940 până în iulie 1945 
și apoi din octombrie 1951 în aprilie 1955.

■ Mini-bicicleta, prezen
tată la Londra de Clive 
Sinclair, se poate plia în 
zece secunde.

Londra (MF) - Inventatorul 
britanic Clive Sinclair a 
prezentat, miercuri, ultima sa 
creație: o mini-bicicletă des
tinată circulației urbane, care 
se pliază in zece secunde. 
A-Bike, al cărei nume se da

Nu va fi acuzat
Los Angeles (MF) - Justiția 

americană a anunțat miercuri 
că un paparazzo care a fost 
surprins la sfârșitul lunii iu
nie că a încercat să-l fotogra
fieze pe fiul adoptiv al Ange- 
linei Jolie, Maddox, în timp 
ce acesta se afla la grădiniță, 
nu va mai fi acuzat, din lipsă 
de probe.

„Nu există suficiente probe 
care să dovedească faptul că 
el s-ar fi aflat în incinta 
grădiniței”, în momentul inter
pelării, a declarat un purtător 
de cuvânt al tribunalului ora
șului Los Angeles, Jane Robi
son. Clint Brewer, un fotograf 
în vârstă de 25 de ani, a fost 
arestat de poliție pe 21 iunie, 
în apropierea grădiniței din 
Malibu unde merge Maddox, 
fiul de origine cambodgiană 
al actriței. Cuplul Jolie-Pitt 
împreună cu cei trei copii ai 
lor au fost numiți de revista 
americană People „cea mai 
frumoasă familie din lume”.

te regiuni din orașul New York. 
Michael Wyllie, din cadrul 
Serviciului Național Meteo
rologic, a declarat că a fost 
raportată prezența tornadelor 
în comitatul Westchester din 
New York și Fairfield, din 
Connecticut. Wyllie a precizat 
că prezența tornadelor nu 
poate fi confirmată până când 
serviciul meteorologic nu va 
evalua pagubele.

SNM a anunțat că au fost 
înregistrate rafale de vânt cu 
viteze de circa 90 de kilometri 
pe oră. Aeroporturile din zona 
metropolitană a New York-ului 
au raportat întârzieri de până 
la 90 de minute din cauza plo
ilor torențiale care au afectat 
regiunea.

Toreadorul francez Sebastien Castella (Foto: EPA)

Castella, care a trebuit să 
anuleze mai multe angaja
mente, va mai rămâne câte
va zile în spital, după care va 
merge să se recupereze acasă 
la el, la Sevilla, în sudul 

torează cadrului telescopic în 
forma literei A, a fost con
cepută în Marea Britanie și 
este fabricată în Malaysia. 
Inventatorul a declarat că 
aceasta este prima inovație 
majoră apărută în istoria bici
cletei în ultimii 120 de ani.

A-Bike cântărește jumătate 
și este de trei ori mai mică 
decât cea mai ușoară și mai 
mică bicicletă tradițională 
existentă pe piață.

Spaniei, a adăugat Sanchez. 
Tânărul matador francez este 
cunoscut pentru curajul de 
care dă dovadă în arenă și a 
fost rănit de mai multe ori pe 
parcursul carierei.

Este realizată din aluminiu 
și polimeri, cântărește 5,6 ki
lograme, are cabluri de frână 
telescopice iar roțile sale au 
un diametru de 15 centimetri 
fiind la fel de mici ca cele ale 
unui cărucior de copii.

Roțile cu diametru prea mic 
nu oferă la fel de multă sta
bilitate ca bicicletele obișnuite. 
Având un preț de 290 de euro, 
bicicleta este disponibilă deo
camdată doar pe internet.

Fiesta de San Fermin este 
una dintre cele mai celebre; 
sărbători din lume, cuprin
zând curse cu tauri, baluri, 
concerte, coride. Pentru obiș- 
nuiții sărbătorii și turiștii cei [ 
mai curajoși, momentele cele 
med tari ale sărbătorii sunt în 
fiecare zi: „encierro”, adică 
alergarea taurilor pe străzile 
Pamplonei, care nu durează 
mai mult de cinci minute. 
Taurii sunt eliberați pe un 
traseu de 825 de metri marcat 
de balize, de la grajduri la 
arene. Curajoșii se străduiesc 
să alerge cât mai aproape de 
tauri, cu prețul căderilor și 
agresiunile ocazionale din 
partea animalelor. Fiesta de 
San Fermin va lua sfârșit 
vineri, 14 iulie.

!

La plimbare jay 
Leno, moderatorul cele
brei emisiuni Tonight 
Show, un împătimit al 
mașinile?, s-a plimbat cu 
noul Chevrolet Camaro 
prin Burbank, Califor
nia. (Foto: EPA)


