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dmineața la prân2 seara

Nil ne place! Apa fântânii arteziene din
i Piața Arras din Deva este plină de mi

zerie. (Foto: Trai» Mânu)

l________________ _

româncă, ucisă în 
războiul din Orient

Arad (M.A.) - Susana Lehoczki, din Nădlac, a pierit la Haifa, în mijlocul bombardamentelor în urma unui atac de cord suferit din cauza panicii. De aproape doi 
ani, Susana muncea la Haifa, în Israel, la o familie de bătrâni bolnavi, pe care-i îngri
jea. Cazul româncei este singular, deocamdată. O parte dintre românii care lucrează în Israel au hotărât să vină acasă, /p.3

a fierului, arestări

Curtea de Apel Alba Iulia a luat, ieri, în discuție recursul privind măsura arestării preventive în cazul 
celor 27 de inculpați în dosarul Mafiei fierului vechi +++ In cursul zilei de marți, judecătorul se va 
pronunța asupra acestei măsuri.

Falimentul hunedorean
Deva (C.P.) - Direcția Generală a Finan

țelor Publice Hunedoara are calitatea de creditor într-un număr de 477 dosare, care 
au ca obiect cereri formulate în baza Legii 
privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului. Cauzele au fost înregistrate 
pe rolul Judecătoriilor din județ, al Tri
bunalelor Hunedoara, București, Bihor, 
Satu Mare, Gorj, Argeș, al Curții de Apel 
Alba Iulia, a înaltei Curți de Casație și 
Justiție și al Curții Constituționale. Altfel 
spus, falimentul hunedorean se află pe rolul majorității instanțelor din România, /p.5

■ Avocații apărării au 
susținut că arestarea 
preventivă a celor 27 
de inculpați este nulă.

Alba Iulia (T.S.) - Dosarul mafiei fierului vechi nu este ceea ce părea să fie. Ieri, la Curtea de Apel Alba Iulia avocații apărării au arătat
Geoagiu, fără apă potabilă
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N Locuitorii orașului 
Geoagiu și turiștii din 
stațiune suferă de lipsa 
apei potabile.

Geoagiu (I.J.) - Turiștii din Geoagiu-Băi au plecat din stațiune după ce zile în șir s- au văzut fără apă potabilă la robinete. Administratorii pen
Hayssam - plecat din țarăVenituri din munca in străinătate

Aomân» care au plecat la muncă in străinătate în primele 9 luni 
* arvlu în curs, prin intermediul Oficiului pentru Migrația Forjei 
de Muncă (OMFM), au câștigat în total 91,083 milioane euro.
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tai Spania

In Elveția
24,36
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, 64,88 milioane euro

■ Dispariția lui Omar 
Hayssam este cauza 
demisiilor depuse de 
șefii serviciilor secrete.

Deva (M.S.) - Deputatul liberal Dan Radu Rușanu a apreciat ieri, la Deva, că Omar Hayssam ar fi plecat din țară. „Cred că a plecat din țară. Dacă nu ar fi plecat, serviciile secrete ar fi avut o altă atitudine. Acceptarea tacită a plecării se reflectă în demisia celor trei șefi ai serviciilor secrete”, a spus Dan Radu Rușanu. în opinia sa, struc

modul ilegal în care au fost făcute arestările. Mai mult, toți avocații rosteau pe holuri întrebări retorice: Unde sunt adevărații mafioți? Cine sunt cei care le-au permis interlopilor să comită astfel de fapte? „Este inadmisibil să prezinți instanței de judecată posibile fapte săvârșite de inculpați în perioada 2003- 
siunilor spun că înregistrează pierderi de zeci de milioane de lei, zilnic, pentru că nu pot asigura apa pentru dușuri și la toalete, pentru turiști. Singura modalitate de a se spăla rămân dușurile din ștrand care funcționează cu apă termală. „Ne vin 1000-1500 de turiști zilnic, acum în plin sezon estival. La sfârșit de 
turile de la vârful serviciilor secrete sunt „politizate excesiv și execută foarte multe comenzi politice”.Partidul Național Liberal (PNL) va avea, în perioada următoare, discuții cu partenerii din Alianța D.A. în legătură cu viitorii șefi ai serviciilor secrete, a afirmat Rușanu. „PNL a cerut de foarte mult timp schimbarea șefilor serviciilor secrete. Pentru aceste funcții trebuie ca propunerile să fie agreate de întreaga Alianță, ca și în cazul miniștrilor”, a adăugat deputatul liberal.

2004. Păi, dacă Poliția le cunoștea, de ce nu a luat nici o măsură? Este Poliția vinovată de pasivitate?”, a spus în ședință unul dintre avocații apărării.în privința arestării, ea este privită de avocați ca fiind nulă. „Fiecărui acuzat i s-a adus la cunoștință că este arestat. Ori asta trebuia făcută 
săptămână numărul lor se dublează. însă ne pierdem clienții tocmai pentru că orice sesizare din partea noastră rămâne fără ecou, iar apa nu mai curge la robinete de o săptămână. Vă dați seama ce este în garsonierele din stațiune unde nu există apă la toalete?”, spune Dorin Miclăuș, administrator ștrand, /p.3 

Campanie de recoltare. în această perioadă 
început lucrările de recoltare a cerealelor păîoase.

(Foto: Traian Mânu)

într-o ședință publică. Astfel, s-a încălcat cel mai elementar drept la un proces echitabil. în ceea ce privește prejudiciul, el este o enigmă. Unele date arată că este vorba de două miliarde de lei vechi, altele vorbesc de cinci milioane de euro. Totuși nu există nici o parte civilă în acest proces”, au arătat avocații. /p.3
Ziua Drumarilor

Deva (I.J.) - Un număr de 56 de drumari hune- doreni au primit diplome de excelență și premii în bani pentru rezultate deosebite în muncă, într- un cadru festiv, cu ocazia sărbătoririi, ieri, a Zilei Drumarilor hune- doreni. /p.5



sâmbătă, 22 iulie 2006
• Nu mai merg. Președinții georgian, ucrainean și armean au anunțat, ieri, anularea participării la un summit Comunității Statelor Independente (CSI) organizat la Moscova. Presa rusă conta pe prezența a 12 șefi de stat din țările CSI (Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Kazahstan, Uzbekistan, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Turkmenistan).

Procurorul general a demisionat

La cel mai 
înalt nivel

Moscova (MF) - Cota de popularitate a președintelui Vladimir Putin a atins 79%, cel mai înalt nivel de la alegerea sa pentru prima dată la conducerea țării, în martie 2000, conform u- nui sondaj publicat de Institutul Iuri Levada. Astfel, 79% dintre cei 1.600 de respondenți au declarat că-1 sprijină pe șeful statului, în timp ce doar 19% dezaprobă politica sa. Pe de altă parte, doar 39% dintre cetățeni sprijină politica Guvernului rus, iar 56% o dezaprobă. Sondajul a fost realizat în 14 -17 iulie în 46 de regiuni ale Rusiei, în timp ce televiziunea, în întregime controlată de autorități, saluta succesul președintelui la summitul G8, prezentat ca o reafirmare a Rusiei drept mareputere mondială.

j
Vladimir Putin i(Foto: EPA)

Condoleezza Rice
(Foto: EPA) 

Vizită 
strategică Washington (MF)- 
Secretarul de Stat 
american, Condo
leezza Rice, s-ar pu
tea deplasa în Orien
tul Mijlociu săptămâ
na vitoare. Potrivit 
purtătorului de cu
vânt al Departamen
tului de Stat, Sean 
McCormack, vizita lui 
Rice va fi menită 
„depistării cauzelor 
principale (ale conflic
tului) și producerii li
nei schimbări strate
gice". Intenția lui Rice 
de a vizita regiunea a 
fost deja anunțată, 
fără a se oferi însă 
detalii despre data 
deplasării. O sursă 
diplomatică a afirmat 
că Rice ar putea vizi
ta mai întâi Egiptul 
pentru discuții cu mi
niștrii arabi de Exter
ne, după care se va 
îndrepta spre Ierusa
lim, unde va avea în
tâlniri cu oficialii 
israelieni.

■ Procurorul general al 
României, llie Botoș, și-a 
dat demisia în urma 
scandalului Hayssam.

București (MF) - Procurorul general al României, llie Botoș, și-a dat demisia, ca ur- iflare a scandalului provocat de dispariția lui Omar Hayssam.„Biroul de relații cu presa din cadrul' Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele: Astăzi, 21 iulie 2006, domnul llie Botoș i-a prezentat președintelui României, domnul Traian Bă- sescu, demisia din funcția de Procuror General al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție”, se arată în comunicatul Ministerului Public.

llie Botoș (Foto: FAN)Președintele Traian Băses- cu a luat notă de demisia lui llie Botoș din funcția de procuror general al Parchetului ICCJ și a informat ministrul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii asupra acestei decizii.De asemenea, ministrul Justiției, Monica Macovei, a luat act de demisia procurorului general al României,

llie Botoș și urmează să inițieze procedura de propunere a unui înlocuitor.Demisia lui llie Botoș survine declarației ministrul Administrației și Internelor, Va- sile Blaga, potrivit căreia este posibil ca Omar Hayssam - judecat pentru acte de terorism în legătură cu răpirea celor trei; jurnaliști români în Irak - să fi părăsit România, criticând, totodată, modul în care a fost instrumentat dosarul acestuia.
Cafiera lui Botoșîn 29 august 2003, llie Botoș a fost numit prin decret prezidențial procuror general al României.începând din 1990, Botoș a ocupat rând pe rând funcția de procuror la Parchetele civile din Târgu Jiu, Alba Iulia. în 1991, Botoș a deținut funcția de judecător la Tribunalul

Militar Cluj, ca în același an să fie numit procuror militar criminalist la Parchetul Militar Cluj, funcție pe care a deținut-o până în iulie 1999.Din 1 iulie 1999 llie Botoș a fost numit prim procuror militar la Parchetul Milt~“’ Cluj, funcție pe care a deținut-o până în septembrie 2002, când a fost avansat ca procuror general adjunct al Parchetului Național Antico- rupție, după care a preluat mandatul pentru funcția de șef al Ministerului Public.Ieri dimineață, polițiștii au - declanșat procedurile de urmărire internațională în vederea extrădării lui Omar Hayssam, întrucât nu a putut fi dus la îndeplinire mandatul de arestare emis de Curtea de Apel București în dosarul în care acesta este judecat pen- , tru implicare în răpirea jurnaliștilor la Bagdad.
încetarea ofensivei, condiționată

Opei c țiUne Cartierul General al Autorității Palestiniene din Nablus, Fâșia Gaza, a fost ieri ținta tancurilor israeliene, în cadrul celei de-a doua zile a operațiunii armatei statului evreu în acest oraș. Au fost uciși cinci palestinieni din Brigăzile Al- Aqsa, alți 35 fiind răniți. (Foto: epa)
Au fost repatriațiBucurești (MF) - Mai mult de trei sferturi dintre cetățenii români care s-ar fi a- flat în Liban în momentul declanșării campaniei militare israeliene în această țară, estimat de Ministerul Afacerilor Externe la aproximativ o mie și compus din rezidenți și turiști, au fost repatriați până ieri dimineață.Primii 313 cetățenii români care au fost evacuați din Liban au ajuns, în cursul nopții de luni spre marți, pe aeroportul Henri Coandă, fiind aduși în România cu trei aeronave speciale.Al doilea grup de români evacuați din Liban, format din 222 de persoane, a ajuns în țară, miercuri dimineață, cu două aeronave Tarom.Ultimul lot de români evacuați din Liban, respectiv 222, a ajuns în țară în cursul nopții de joi spre vineri, cu două aeronave.

■ Israelul condiționează 
încetarea ofensivei din 
Liban de dezarmarea 
milițiilor Hezbollah.

Ierusalim (MF) - Israelul a condiționat, ieri, încetarea ofesivei din Liban de dezarmarea militanților Hezbollah, după ce secretarul general ONU, Kofi Annan, a solicitat „oprirea imediată a ostilităților”.„Dorim să eliminăm infrastructura militară a Hezbollah în conformitate cu Rezoluția 1.559 a Națiunilor Unite, astfel încât (mișcarea) să nu mai poată declanșa o nouă criză. Una dintre condițiile pentru o încetare a focului este ca gruparea Hezbollah să nu mai poată primi, după intrarea în vigoare a măsurii, armament din partea Iranului și a Siriei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului israelian de Externe, Mark Regev.Regev a subliniat că prelungirea ofensivei israeline din Liban, lansată la 12 iulie, nu împiedică Israelul „să înceapă discuțiile” pentru a găsi o soluție diplomatică a crizei.
Batalioane de rezerviștiTot ieri, Israelul a ordonat mobilizarea membrilor unor batalioane de rezerviști, au declarat surse militare, decizia fiind un indiciu că statul evreu ar putea pregăti o invazie terestră în sudul Libanului.Oficialii militari au refuzat să precizeze câți rezerviști au

Desfășurare de forțe israeliene la granița de sud a Libanului
(Foto: EPA)fost convocați, spunând doar că este vorba de mai puțin de o brigadă. Un batalion israelian numără circa 1.000 de militari.De asemenea, Israelul a a- vertizat, ieri, locuitorii din Libanul de Sud să părăsească regiunea, în condițiile în care există posibilitatea extinderii operațiunilor terestre împotriva gherilelor Hezbollah. Până

în prezent, armata israeliană a trimis pe teritoriul libanez doar unități ale forțelor speciale, pentru operațiuni limitate și specifice împotriva combatanților șiiți.Avioane israeliene au împrăștiat pliante în sudul Libanului, cerându-le civililor să părăsească orașele și satele situate în apropiere de frontiera cu statul evreu.

Presate să des
chidă arhivele 
securității

Sofia (MF) - Numeroși experți și oameni politici din fostele state co- muniste din Europa * Centrală și de Est au cerut deschiderea arhivelor serviciilor secrete comuniste. Multe state din zonă nu au permis accesul liber la arhive, la mai mult de 17 ani de la căderea comunismului și sunt afectate de divul-y gări de informații și a-S,.,. cuzații de colaborațio . nism la adresa unor persoane cunoscute și oficiali. Reprezentanți ai instituțiilor care gestionează arhivele din Germania, Polonia, Ungă- L ria, Cehia, Slovacia, Ro^W mânia și Bulgaria și-aif ? | împărtășit experiențele f cu politicienii în cadrul f unei conferințe organi- zate la Sofia. Fosta Germanie de Est a abordat problema arhivelor Stasi la începutul anilor '90. Cehia a interzis foștilor agenți secreți și colaboratorilor să acceadă la funcțiile publice în timp ce Slovacia a publicat pe Internet numele foștilor agenți. România, unde serviciile de securitate comuniste au dispus de peste 500.000 de ofițeri și milioane de informatori, a încheiat procesul de deschidere a arhivelor anul trecut.
„încă vedem structuri ale statului ticăloșit"
H Președintele Traian 
Băsescu a declarat, ieri, 
că există încă structuri 
ale statului ticăloșit.București (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că există încă „structuri ale statului ticăloșit” care acționează în viața de zi cu zi, că sunt încă infractori care scapă și că se manifestă încă în instituții „tentația de a răspunde la comenzi politice” și „tentanția de a se considera clanuri”.

„încă vedem structuri ale statului ticăloșit acționând în viața de zi cu zi, încă ne jucăm cu infractori care ne scapă, încă avem tentația să răspundem la comenzi politice, încă există în instituțiile statului tentația de a se considera clanuri”, a afirmat președintele Băsescu, la ceremonia depunerii jurământului de credință de către absolvenții Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza.Șeful statului a adăugat că absolvenții Academiei de Poliție au obligația să respingă o

astfel de abordare, neavând a servi pe altcineva decât societatea, cetățenii.
M............................. ......
iacă ved&n 
structuri ale 
statului (
ticăloșit, încă
ne jucăm cu WgZ-L'V
infractori care
ne scapă. .

Traian Băsescu â i
.....................................MBăsescu i-a numit pe absolvenți „promoția Europei”, cu care România va intra în Uni

unea Europeană. El a apreciat că această promoție este u- na dintre cele mai bine pregătite, educată în spiritul a ceea ce se va întâmpla în România după aderarea la UE, respectiv de a sluji cetățeanul.Șeful statului a mai spus’ „ă Ministerul de Interne este u- na dintre instituțiile care au probat în ultimii ani că sunt cele mai apropiate de cetățean, evoluția Jandarmeriei și Poliției în încrederea populației fiind pozitivă.
Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Nr. ISSN 1220-9570

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

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275, 212157, fax 218061

ADMINISTRAȚIA' 211275

MARKETING $1 PUBLICITATE: Magdalena Șerban - int.8806

DISTRIBUȚIE: Camelia Gîga - int.8804

MICA PUBLICITATE: 212157

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, 
Daniel I. lancu. Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru 
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei 
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an 
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus 
ta-xele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 
0801 030303.(netaxabil), devenind astfel cititor de probă.

Reclamați» 
privind 

difuzarea 
ziarului 

la telefonul 
0801 030303



•»ambătă, 22 iulie 2006

• Furt. Atelierul mecanic al Școlii Generale „Sam" din Sibișel a căzut pradă hoților. Trei tineri, dintre care unul elev în clasa a X-a, au pătruns prin efracție în atelier de unde au furat cablu de cupru în valoare de 640 lei noi. Cele trei persoane sunt cercetate pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. (C.P.)
. Consultanță. Consilierul județean Daniel Jjidronache a declarat că la sediul Partidului Conservator va funcționa, în fiecare zi de luni, de la ora 16.00, un punct de consultanță pentru firmele din județ, care va fi asigurată de câte un membru al PC care cunoaște legislația Uniunii Europene. (D.l.)

Dosarul Mafiei, o maculatură?

AMIDIP, la 
jumătate preț

Călan (M.S.) - Societatea AMIDIP SA Călan va fi scoasă la vânzare cu numai jumătate din prețul stabilit inițial, din cauză că nici im investitor nu s-a arătat interesat să cumpere, ieri, prin licitație, pachetul de acțiuni al firmei. „AMIDIP Călan va fi scoasă, din nou, la vânzare prin licitație marți, 25 iulie, la un preț de 1,9 milioane dolari. La licitațiile organizate în această săptămână nu s- aw>rezentat nimeni și i caietul de sarcini nu a fost cumpărat de cineva”, a declarat vicepreședintele Sindicatului „Victoria” Călan, Cristian Anghel. AMIDIP s- a desprins din combinatul siderurgic „Sider- met” Călan în anul 2003, u -scopul de a produce tifburi din fontă ductilă. Utilajele au costat 19 milioane de dolari, suma fiind suportată de Ministerul Finanțelor.

Cristian Anghel (Foto: cu

loan Timiș (Foto: CL)

■ în cele peste 36 de 
volume prezentate 
instanței nu se regă
sesc părțile păgubite.

Tiberiu Stroia 
tiberlu.stroia0informmedia.roDeva - „Sunt de acord că locul hoților e la pușcărie. Rolul meu ca avocat este însă să mă asigur că clientul meu are parte de un proces corect și să-i obțin o pedeapsă cât mai mică. însă, în dosarul Mafiei fierului vechi este o harababură totală. Băieții ăștia au fost arestați fără să se respecte cele mai elementare reguli ale codului de procedură penală!”, a spus unul dintre avocații prezenți

la Curtea de Apel Alba Iulia.Un alt aspect foarte interesant este acela că o parte din infracțiunile de care sunt acuzate gruparea Francezului și cea a lui Endre erau cunoscute de Polițiști încă din 2003. 
Lipsă de probeîn această situație avocații s-au întrebat de ce nu au fost arestați atunci. „De ce a trebuit să se aștepte atâta timp? Oare nu pentru a se mușa- maliza și a se ascunde faptul că în aceste operațiuni erau implicați și polițiști? Oricum, dacă inculpații au săvârșit aceste fapte este imposibil să o fi făcut fără a avea protecție. Și atunci se naște întrebarea: Când îi arestați pe polițiști?”, a spus un alt avo-

Sala de judecată a fost plină de lume și mascați (Foto: t. Mânu)cat. O altă problemă este cea a prejudiciului. „Cine a făcut aceste evaluări și pe ce date?, a întrebat o avocată. Nu există nici o parte vătămată în acest dosar. Cum de s-a
ajuns de la două miliarde de lei vechi la cinci milioane de euro? Cine revendică aceste pagube și mai ales pe baza căror probe?”, au întrebat avocații.

Timiș a 
trecut la 
PNL
Deva (D.l,) - Depu
tatul loan Timiș a 
anunțat ieri că a ales 
să se înscrie în rân
durile PNL, după ce, 
în urmă cu aproxi
mativ patru 
săptămâni a demi
sionat din Partidul 
Social Democrat. „M- 
am hotărât să trec la 
PNL pentru că am 
constatat că baza 
electorală pe care 
am fost ales s-a 
modificat. Fieful meu 
tradițional din Țara 
Hațegului a devenit 
liberal și am avut ciu
data senzație că nu 
mai reprezint pe 
nimeni. în plus, am 
constatat că struc
tura mea internă e 
mai mult liberală și 
că celelalte 
formațiuni politice 
prin care am trecut 
nu au fost decât 
niște ciorne nereu
șite", a spus Timiș. El 
a mai menționat că 
a avut oferte și din 
partea altor 
formațiuni politice.

EvaziuneDeva (C.P.) - Administratorul unei firme din Brad este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și fals intelectual la legea contabilității. Patronul a prejudiciat statul cu 140.000 lei noi, pentru care s-a instituit sechestrul asigurător. în perioada 2003-2004 a efectuat mai multe lucrări de construcții și instalații pentru persoane fizice și juridice din Brad, neevi- dențiind în contabilitate contravaloarea acestora.

„Apa va curge de azi la robinet!"
■ Vinovatul arătat cu 
degetul de autorități 
pentru lipsa apei pota
bile este ApaProd.

Iha Jurcohe__________________
ina.jurconc0in1ormmedla.ro

Geoagiu - Primarul orașului Geoagiu, Simion Mariș, apreciază că „lipsa apei este o problemă gravă. Situația a mai existat și acum 6 ani, dar credeam că lipsa apei potabile va deveni istorie în oraș. Apa Prod, operatorul nostru, nu intervine prompt pentru remedierea situației. De multe ori

muncitorii vin dimineața pe la ora 9-10, se fac că repară ceva și pleacă. Dacă gestionarea situației ar trece din nou în atribuțiunea Consiliului Local cred că nu vom mai avea probleme”. Singura sursă de apă pentru oraș nu face față celor trei rezervoare de distribuție. Conductele sunt vechi și nu rezistă consumului. „Șeful de sector este acolo zi și noapte. Nu avem personal suficient, primăria a spus că ne sprijină cu angajați. De azi vom pomi a doua sursă de apă pe care am închis-o pentru că apa avea o turbiditate mare și nu ne per-

Simion Mariș Victor Arionmiteam să alimentăm orașul cu apă nepotabilă. Așa că de azi va fi apă la robinete. Decât să îmbolnăvim populația, mai bine nu dăm apă”, declară directorul Apa Prod, Victor Arion.

r

Moarte, anunțata telefonic
■ Trupul femeii nu 
poate fi evacuat din 
cauza conflictului 
armat din zonă.

Arad (M.A.) - Soțul său, loan Lehoczki (57 de ani), povestește: „A plecat, printr-o agenție de plasare a forțelor de muncă, în Israel. A ajuns la o familie de bătrâni din Haifa, unde îi plăcea foarte mult. Dar zona aceea de con

flict a ucis-o. A murit luni seara, după o zi în care au avut loc, în imediata apropiere a casei în care locuia, șapte bombardamente. Al optulea i-a fost fatal...” Cu o zi înainte, Susana vorbise la telefon, pentru ultima oară, cu soțul ei. „Am aflat că Suzi a murit, de la o prietenă, telefonic. Soția mea a murit de inimă, după bombardamentul care tocmai avusese loc. Consulul general al României la

Tel Aviv, Anton Diaconeasa, m-a sunat și el, pentru a-mi aduce la cunoștință tragedia”. Trupul româncei nu a ajuns încă în România.Consulul Diaconeasa a anunțat familia îndoliată că Haifa este considerată o zonă „caldă”, de conflict, fapt pentru care nici o mașină mortuară nu se poate deplasa până la morga spitalului de acolo pentru a prelua și duce trupul la Tel Aviv, de unde să
Susana Lehoczkifie îmbarcat pe o aeronavă și transportat la București, apoi la Nădlac.

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 Ghiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Parcaj Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hunedoara
- Laborator Ar Medica, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răeeanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacie veterinară Mira Vet Impex S.R.L, Hunedoara
- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva
- Cabinet medical dootM Marcu Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

Mintia va rămâne la MEC
■ Prefectul consideră 
că ministerul nu va fi 
de acord cu cedarea 
Mintiei la Primărie.Deva (D.I.) - Cristian Vladu, prefectul județului, a declarat în această săptămână că nu crede în posibilitatea trecerii Termocentralei Mintia de la Ministerul Economiei și Co-

Accident de muncă
Petroșani (M.F.) - Un miner de la exploatarea minieră Lupeni a fost strivit, ieri după-amiază, de o bucată de rocă desprinsă din tavanul din subteran, în timp lucra în abataj, el fiind transportat în stare gravă la un spital din Târgu-Mureș. Dorel Gorea a suferit o fractură deschisă cu deplasare de gambă și leziuni vasculare, fiind necesară refacerea vaselor de sânge. Minerul a fost transportat imediat la Spitalul de Urgență din Petroșani. Ulterior a fost transferat, cu elicopterul, la Târgu Mureș, de către un echipaj SMURD. Autoritățile au declanșat o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului. De la începutul anului, în Valea Jiului au avut loc 135 de accidente de muncă, aproape 90% dintre acestea fiind înregistrate la minele ce aparțin de CNH Petroșani.

Cristian Vladu (Foto, cl)

merțului (MEC) în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva. „Eu nu aș recomanda Primăriei să ia Mintia, în primul rând pentru că nu e CET. Acolo se produce energie electrică și mi se pare o prostie să iei o termocentrală absolut netehnologizată și să nu ai cu ce să o modernizezi. Doar o singură ins- ta-lație de desulfurare costă 4Q de milioane de euro. Termocentrala de la Mintia face parte din Capitolul Energie, negociat de România cu Uniunea Europeană și mă îndoiesc că MEC va fi de acord cu predarea la Primăria Deva. în plus, costurile de întreținere sunt extraordinar de mari, nu le poate asigura decât statul”, a spus prefectul.

“Surprinde momentul”

cavi va premia cea mai surprinzătoare fotografie a vacanței 1 
acestei veri. Dacă vă petreceți vacanța sau concediul într-un 
mod inedit sau în cel mai simplu mod posibil și faceți fotografii, 
vă rugăm să participați cu cea mai reușită dintre ele la concursul 
nostru. Fotografia câștigătoare va fi publicată în ziarul nostru, 
iar autorul ei va fi premiat pe măsură! Trimiteți fotografiile pe 
adresa redatei: Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37A - parter, până 
la sfârșitul lunii august. Persoană de contact: Sanda Bocaniciu 
- redactor. Informații la tel. 0254/211275, int.8834, 
0720/400437.

Viteza l-a dus drept în șanț
Deva (C.P.) - Un tir s-a răsturnat ieri pe marginea carosabilului, pe DN7, în afara localității Săcămaș. Accidentul s-a produs din cauză că șoferul TIR-ului nu a adaptat viteza la intrarea într-o curbă, a declarat Ion Tirinescu, șef Serviciu Poliție Rutieră Hunedoara. Conducătorul auto nu a suferit

vătămări corporale, dar a fost transportat la Spitalul Județean Deva pentru diagnosticare medicală, fără a fi necesară internarea lui. Evenimentul rutier s-a soldat cu importante pagube materiale, pentru că TIR-uI era încărcat cu sticlă. Mașina se afla în tranzit prin județ și se îndrepta spre Covasna.
CONCURS

tiberlu.stroia0informmedia.ro
ina.jurconc0in1ormmedla.ro
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1451 - Umanistul italian Poggio Bracciolinl evoca, în „Dis- 
ceptatnnes convfvtates", latinitatea Umbli române, conti
nuitatea elementului romanic în spațiul vechii Dacii din

timpul împăratului Traian.____________
1504 - A încetat din viață Ștefan cel 
Mare, domn ai Moldovei,_____________

1*22 - S-a născut geneticianul Gre- 
gor Mendel, descoperitorul legilor

născut sEulptorSl aiwlcan

1834-Gangsterul John Dillinger este împușcat de polițiști

Alexander Calder.

(OMS), care frtcepe să funcționeze efectiv la data de 7 

aprilie 1948.______________________■ ________________

1955 - S-a născut actorul Willem Dafoe (foto) («Platoon»).

Cer parțial senin. Maxima va fi de 32°C, iar minima de 19°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer temporar noros. Maxima va fi de 32°C, iar minima de 19°C.
Luni. Cer temporar noros. Temperatura maximă 32°C. Minima va fi de circa 17°C.

Calendar Creștin-Ortodox_______________________________
Sf. Maria Magdalena mironosița, întocmai cu Apostolii.

Calendar Romano-Catolic__________________ ____________
Sf. Maria Magdalena.

Calendar Greco-Catolic_________________
S. Maria Magdalena, purtătoare de mir.

Energie electrică___________________ ______
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă. 
Luni, 24.07.2006, energia electrică va fi întreruptă în 
localitatea Gothatea, între orele 7.00-19.00.

Gaz metan______________ .____________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă in 

Deva.

Apă ___________ __________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă în Deva.

Cupe cu fructe
Ingrediente: 500 g fructe de pădure - zmeură, fragi, mure (se pot cumpăra congelate din magazine), rom, 200 g pri.- comigdale (sau alte fursecuri), 250 g brânză de vacă, proaspătă, zahăr pudră, 100 g zahăr tos.
Mod de preparare: Se așază toate fructele intr-un bol și se stropesc cu rom. Apoi, se sfărâmă pricomigdalele și se împart în patru cupe; se așază fructele deasupra. Se freacă brânza de vaci cu zahărul pudră și cu o lingură de rom. Se toarnă compoziția în cupe, deasupra fructelor și se presară zahăr. Se servește imediat!

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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BerbecSe pare că sunteți nemulțumit din cauză că s-a amânat o călătorie în Interes de serviciu. Tot răul e spre bine: astăzi nu sunt recomandate călătoriile foarte lungi.
Schimbările pe care le inlțlațl în cămin sunt apreciate de membrii familiei, dar vă sfătuim să țineți cont șl de părerile partenerului. Nu începeți prea multe activității
Gemeni ____________începeți ziua hotărât să finalizați o lucrare începută mai demult în casă. O femeie mal în vârsta din familie vă ajută financiar, dar încearcă să-și Impună opinia.
Rac ___________ __Deși aveți multe probleme de rezolvat, vă sfătuim să vă menajați sănătatea șl să acordați mal mult timp odihnei. Reușiți să faceți schimbări Importante în cămin.
Leu . _ _..........Vă puteți ocupa de problemele financiare nerezolvate. Dacă vl se propune o colaborare, ar fi bine să o acceptați, pentru că va determina o schimbare în bine.
FecioarăSunteți nevoit să faceți cheltuieli neprevăzute. Vă schimbați programul în ultimul moment, pentru a vă ocupa de o problemă urgentă a partenerului de afaceri.
Balanță _ ._____ __ _________Este momentul să vă concentrați atenția asupra problemelor din cămin. Vă puteți baza pe Intuiție, dar țineți cont șl de părerile partenerului. Relaxați-vă mai mult!
Scorpion _ .. ___________ ._______Astăzi puteți rezolva o problemă financiară care vă frământă de mai mult timp. Este posibil să vl se propună o afacere care ar putea să vă redreseze bugetul.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: S-C-S-D- 
NERODITOR - CAPITA - I - SECA
- ARID - TOCI - ANA - FAR - NS
- ST - 0 - ÎNSETA - CU - GURA
- P - MZ - LAUDA - DEVIAT - OL
- ZAT - ACRI - VENIT - AT - R - 
SLABA - ATEI

Jandarmerie 956
""l ..... 1 955

6J.P C. HD 214971
beranjamente lift 235090
Olrecția Sanltar-Veter. 221145

m

7*0 Trenul salvator 
(dramă, SUA 2000).

v 0 Cu: Jenny Agutter,
8:50 Desene animate.

Clubul Disney
9:20 Celebritfi|ile timpului 

0 tău (s)
930 împreună pentru 

natură 
10:00 Mic, da'voinici 

Atletism 
1030 Parfum di

M ai 
Gruia (r)

1125 Lideri europeni.
Stavros Dimas, 
Peter Mandelson 

1220 0 jră de aventură (r) 
13*0 Justiție militară (serial,

SUA 2001)

140 Jurnalul TVR. Sport 
14:20 Povești estivale... cu 

cântec
14:55 Celebritățile timpului 

tău (s)
150 0 vedetă... populată 
1630 Decalaj orar (comedie 

romantică,Franța,2002).
18.-00 TeleenddopecSa: 
19:00 Jurnalul TVR.

Meteo

1
I
s

5
I
I
1
I

i 
s
4

1

PRO TV
630 ( s tr*snită (s) 
730 Taz-Mania (s, 
□animație, SUA, 2003).

Vod: Jim Cummings, 
John Astin, Dan 
Castellaneta. R.: Keith 
Baxter și Gary Hârtie

8*0 Știrile ProTv 
10*0 O varii cu Maia (film,

0
12*0 ProMotor 
13*0 Știrile ProTv 
13:15 FamBa Bundy (r) 
14*0 Adfo, dar rămân cu 
-—tine (comedie, SUA 

ra1977). Cu: Richard 

Dreyfoss, Marsha 
Mason, R.: Herbert 
Ross

16:15 Aiunc-o pe mama din 
„tian (comedie, SUA

’ -*1987). Cu: Danny 
DeVito, Billy Crystal, 
Anne Ramsey, Oprah 
Winfrey, R.: Danny 
DeVito

18*0 Dansez pentru tine - 
caravană preselecție 

18:55 Știri sportive 
19*0 Știrile ProTv.

Sport Vremea

1

I

' 730 întâmplări hazlii (s) 
j 830 în gura presei (r) 
\ 930 Casa de piatră 
110:15 Roata de rezervă 
! 11.-00 Incredibil, dar 

! Badevărat (s)
< 12*0 Desene animate: Jetix; 
i - ..................~~

?

f

Copiii de la 402;
Familia Tofu 

13:00 Știri 
13:15 Aproape perfectă (s) 
13:45 Florence Nightingale 

W(biografic/dramă, SUA,
1985). Cu: Jadyn 
Smith, Claire Bloom, 
Timothy Dalton, R.: 
Daryl Duke.
Este povestea unei 
femei aristocrate care 
sfidează societatea vic
toriană și o determină 
să inițieze o reformă în 
domeniul sănătății și 
să definească profesia 
de infirmieră așa cum 
este ea cunoscută 
astăzi.

1630 Secretul Măriei (serial) 
1830 Săptămâna financiară 
19*0 Observator. Sport

Meteo

I 
I

î

1 
$

f

Săgetător ________ ___Puneți în practică planuri în legătură cu o afacere. Relațiile __ de prietenie au o evoluție bună, însă dorința dvs. de înde pendență ar putea genera tensiuni în familie.
Capricorn__ _ . . ___________________Nu vă grăbiți să începeți o activitate nouă până când nu ie finalizați pe cele deja începute. Pentru a avea succes pe plan profesional, trebuie să fiți perseverent.
Vărsător .................. ............„ _ .Sunteți în formă și este momentul să demarați noi activități s și să vă faceți planuri de viitor pentru cămin. Partenerul de viață șl prietenii vă încurajează și vă ajută. tț,

Astăzi vă bucurați de o creativitate deosebită, care vă poate ajuta mult la rezolvarea problemelor profesionale. Țineți cont de sfaturile unei rude mai în vârstă.
I

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Minorități sub trei dictaturi (r) 
830 Megatehnicus 9*0 D'ale 
Iu' Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 10:30 Zoom/2 
11:00 Info... baza în direct 
1130 Școala micilor vrăjitoare 
(s)12*0 Andromeda (s) 13:00 
Pop/Rock Story. Dan Spătaru 
(partea a ll-a) 1335 Amy (s) 
1430 Bazar (r) 15:00 Orgolii 
(Italia, 2003, partea a Vl-a) 
17:00 Via Sacra 18:00 Mira
cole (s) 19:00 Hollywood re
porter (s) 1930 Europa altfel 
19:40 Treptele iubirii (partea 
a IIl-a) (dramă, Italia, 2004) 
21:30 Jurnalul TVR. Știri, 
sport, meteo 22:10 Ochi ca- 
tifelați (dramă, SUA, 1991) 
23:45 Transfer 0:15 Marcă 
înregistrată 1:00 Dezastrul 
(film, r)

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
6:30 La Tormenta (r) 7:30 
Visuri fără preț (r) 830 Amy, 
fetița cu ghiozdanul albastru 
(s) 930 Rubi (s„ Mexic, 2004) 
11:30 Celebritate (r) 12:30 
Minciuna (s) 1330 Inger săl
batic (s 1530 Marilyn (s) 1630 
Visuri fără preț (s) 1730 Po- ___________ _____ ___________
vești ri adevărate 18:25 Vre- (dramă, SUA, 2004). 13*5 Cu- 

' ' " ' raj în linia întâi (dramă, SUA,

1996). 15*0 Zeyda și asasinul 
(comedie, Canada, 2004). 
1630 în America (dramă. Ir
landa, 2002). 18:15 Dansezi? 
(romantic, SUA 2004). 20*0 
Joey (Ep. 45) 2030 Fereastra 

secretă (thriller, SUA, 2004). 
22:05 Ultima secvență (come
die, SUA 2004). 23:40 Sfinți și 
soldați (război, SUA, 2003).

mea de acasă 1830 Rebelde 
(s) 2030 Plimbare în noapte 
(romantic, Austria/SUA, 1995) 
2230 Bărbatul visurilor mele 
(s) 2330 Celebritate (s) 030 
Totul despre sex (s) 1:15 Po- 
veștiri adevărate (r) 2:15 Un 
bărbat adevărat (r)mm

06.30-07.00 Observator (ri-<

16.30-16.45 Știri locale

8:50 Lenny, câinete-nwwe (a 
venturi, SUA, 2004). 10:15 
Teoria ferestrei (comedie, Ca
nada, 2004). 11:40 Sora mea

20:10 Căsătorii, căsătorii
□ (documentar, India). 

Documentar dedicat 
tradițiilor legate de 
ceremonialul nunților 
în India.

20:50 Fotbal: Supercupa 
României

21 KM Steaua - Rapid 
(transmisiune directă) 

23*5 Top Super Hit Maga
zin muzical (transmi
siune directă) 

0:35 Ceasul Pandorei 
rj (partea I) (acțiune, 

SUA, 1996). 
Cu: Richard Dean 
Anderson, Daphne 
Zuniga 

2:10 Jurnalul TVR (r) 
Meteo. Sport 

3:00 Povești extraordinare 
HI (r) (dramă, 

Franța/ltalia, 1968). 
Cu: Jane Fonda, Alain 
Delon, Brigitte Bardot 
Terence Stamp

i
i

2090 Arsenalul seducției
«□(dramă, SUA 1993). 

Cu: Jack Scalia, Alyssa 
Milano, Leo Rossi. R,: 
John Herzfeld

22:45 Dispărut In misiune 3
□ (acfiune, SUA 1988).

Cu: Chuck Norris, Aki 
Aleong, Roland Harrah 
III, Miki Kim, Yehuda 
Efroni. R.: Aaron Nonis 

1:15 Fără reguli (acțiune,
□ SUA 1999). Cu: Claire 

Danes, Giovanni Ribis, 
Omar Epps. R.: Scott 
Silver

3*0 Adio, dar rămân cu 
Hltirie (film artistic, 

reluare)
5*0 Dansez pentru tine - 

caravană preseiecpe 
(reluare)

530 PreMotor
(reluare)

530 Teo
(reluare) 
(divertisment)

, 20:45 Sărutul dinaintea
& morții (thriller, SUA, 

1991). Cu: Matt Dillon, 
Sean Young. R.: James 
Dcârd&n

23*0 Euforia Midnight Sun 
Tour

: 2330 Pasiune neîmblânzită
I

I

1
i
1

I 
t

f

i

î.

f

i
i

H (romantic, SUA, 2000). 

Cu: Matt Damon, Hen
ry Thomas, Angelina 
Torres, J.D. Young. R.: 
Billy Bob Thorton. 
Un tânăr cowboy te- 
xan pe nume John 
Grady Cole decide să 
plece departe de son
dele care au cotropit 
ranch-urile în Mexic.

2:15 Concurs interactiv 
3:15 Oaspeții împăratului 

B(dramă, SUA 1993).
Cu: Gena Rowlands, 
Annabeth Gish, Chloe 
Webb, Phyllis Logan 

5*0 Dădaca (r) 
6*0 întâmplări hazlii (s, r)

7:30 Desene animate 8:30 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:30 Viața în afara cabinetu
lui (ep. 8) (comedie, SUA, 
2005) 10*0 Autoforum 1030 
Flavour - 3 bucătari (r) 11:00 
Sport, dietă și o vedetă 11:40

11*0 Căsătoriți pe viață (seri
al, SUA 20031130 Agenția de 
turism 12*0 Fashion 1230 Prin Tele RON 12:45 Chris Isaak 
gauracheii 13*0 Tibanu'1330 Show (s) 13:45 Războiul lui 
Cosby (s) 14*0 Fresh Star 15*0 Foyle (s) (crimă/ dramă Marea 
Obsedați de sex (s) 16:00 Britanie, 2002) 15:20 Cash 
Diavolul și Max Devlin (film de taxi (t) 1630 Super Nanny - 
familie, SUA 1981) 18*0 Țara Dădaca ideală (r) 18*0 Focus 
Iu1 Papură Vouă (divertisment, 
2004) 1830 Știri 19:45 Jara Iu1 
Papură Vouă (divertisment, 
2004)20*0 Războiul lui Boomer 
(comedie, SUA, 1995) 22*0 
Nuntă cu peripeții (comedie, 
SUA 1989) 24*0 Emmanuelle 
(erotic)

< Wî»'' ■ ’ s

9:20 Marcelino, pan y vino (r) 
10:10 Descoperă România (s) 
10:55 Visuri americane (r) 
12:15 Hollywood necenzurat 
12:45 îndoiala (film, r) 15*0 

Savoarea bucătăriilor europe
ne (doc.) 16:00 Cheers (s) 
1630 Răzbunarea panterei roz 
(comedie/acțiune, Marea Bri
tanie/ SUA, 1978) 19:00 O 
nouă viață (s) 20:15 Mircea 
(partea I) (dramă istorică, 
România, 1989) 22*0 Cartelul 
crimelor (s, dramă, SUA 2002) 
23:15 Twin Peaks (s)

5
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19:00 Mariana - Prețul ino
cenței (s) 20:00 Pericol abso
lut (acjiunefthriHer.SUA, 2002) 
22:30 Rambo 2 (acțiune/ a- 
ventură, SUA 1985)

7:30 Euroblitz - Fabricat în 
Germania 8:00 Euroblitz - 
Jurnal european 8:30 Tele
shopping 9:05 Marș forțat 
(reluare) 10:00 La limită. 
Emisiune auto 10:30 No Co- • 
mment - ediție specială. Nun
ta secolului: Monica Gabor și 
Irinel Columbeanu 16:00 E- 
sentze. Tendințe în beauty 
style. Prezintă llinca Vandici 
17:00 High Life (reluare) 
18:00 Briefing. Știrile săptă
mânii 19:00 Pasul Fortunei 
(reluare) 20:30 No Comment 
- ediție specială. Nunta se
colului: Monica Gabor și 
Irinel Columbeanu

■

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:20 România on-line 12*0 
Realitatea de la 12:00 3:20 
KILOcruciada. Cu Carmen 
Brumă 14*0 Realitatea de la 
14:00 15:00 Realitatea de la 
15:001520 Deschide lumeal 
Cu Cristina Șincai 16:00 Rea
litatea de la 16:00 17:20 Cap
ital IV 18:00 Realitatea de la 
18:00 19:20 Numele meu 
20:30 Deschide Realitatea 
2220 Prețul plătit 23*0 Rea
litatea de la 23:00 2320 Gre
șelile noastre

6:00 Vânătorii de mituri, fiis- 

tolul-tată 7:00 Cele mai mari 
superlative. Arme 8:00 Con
fruntări și fiare vechi 9:00 
Motociclete americane. Moto
cicleta Poliției 10*0 La drum 
prin junglă 11:00 Cum se fa
brică 12:00 Pistolul-tată 13*0 
Cele mai mari superlative 
14*0 Confruntări și fiare vechi 
15*0 Motocicleta Poliției16*0 
Curse. ZZ Chop 17*0 Brainiac 
18:00 Teste. Apa 1830 Teste. 
Armele 19:00 Cei mai bogați 
oameni din Europa 20:00 
Queen Mary 2 21*0 Tu alegi 
azi! 24*0 Retușat cu bisturiul



164 de zile au mal rămas 
până la integrarea ta HI Patronii rămân încă cu vilele

www.speologie.ro
Deva (C.P.) - Acesta este primul portal de speologie româ
nesc, portal orientat spre natură și protejarea naturii și a 
zonelor carstice din România.

în județ_______________ __________________ _
DJ 687 Bârcea Mică - Crlstur - Hunedoara - Hășdat . 
DN7 Mintia - Leșnic - Ilia - Zam - Limită cu jud. Arad 

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 
bal - Str. Horia - Str. Mihai Eminescu >- Batea Zarandu- 
lui

■ Fiscul trebuie să re
cupereze doar de la ze
ce firme falimentare 
203 milioane lei noi.

Clara Păs___________________
clara.pisflnformmedla.ro

Deva - Acestea se află în topul societăților cu cele mai mari datorii către bugetul statului și pentru care s-a declanșat procedura falimentului. DGFP Hunedoara, prin consilierii juridici, reprezintă interesele Ministerului Finanțelor și ANAF, încercând recuperarea acestor datorii.Acolo unde nu se poate recupera datoria de la firmă, se încearcă atragerea răspun

derii patrimoniale a administratorilor.„La ora actuală procedura falimentului durează destul de mult și în plus este încă greu de demonstrat în in-
„Procentul de 

recuperare prin 
faliment nu 
depășește 14% 
din total 
datorie”

Lucian Heiuș, 
director DGFP

stanță falimentul fraudulos. Sperăm că noua procedură de faliment, care se va aplica de la finele acestei luni, să fie deRadare mai pot fi întâlnite și pe principatele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Retro^ani 
- Vulcan - Lupeni

...... ■....... .............. ....... , ......'...... . ■; ...X

Medicină populară la Deva
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Societate Creanță (lei noi)
SC SIDERMET SA Călan 46.687.601
SC UMIR0M SA Petroșani 38.808.730
SC SERVMIN SRL Petroșani 33.190.123

SC TLI Veneția 22.080.415 |
' SC REMPES SA Deva 16.157.514 4

10.708.675
SC RODTIM SRL Simeria 9.924.548 J

SC BULGAR TABAC SA Lupeni 9.330.560 j
SC AVICOLA SA 8.149.261
SC BARWOOD SA Baru Mare

k

8.069.426 1

ajutor. Ideal ar fi să existe tribunale fiscale sau comerciale, unde judecătorii să fie specializați pe partea economică. Discuții pe această temă am avut cu Ministerul Finanțelor, care la rândul său a

făcut o propunere Ministerului Justiției, dar nu s-a luat nici o decizie”, a declarat Lucian Heiuș, directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Hunedoara.
1 euro_______________________________________ 3,5811 lei
1 dolar american___________________________ 2,8288 lei
1 gram aur 56,9495 lei

TUIOICTi B8BSQ3UE
Societatea Preț Variape

‘<SSSNP
SiFI 2.2000 0.0
W ■ 1.0700 -2JSbrd 16.4000 0
8® 0.5200 0
IMPACT 0.4820 -1.63
BIOFARM 0.55S0 0
ANTIBIOTICE 1.3500 -0.74
AZOMURES 0.1800 0
ROMPETROL 0.0810 0.87
SIF3 1.0200 0
SIF5 2.3000 0.44

■ Deva găzduiește lu
crările unei conferințe 
internaționale de medi
cină populară.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.hocanlcluelnformmedla.ro

Deva - Medici specialiști, terapeuți și pasionați ai medi- cinei populare, practicanți și

A. Tokar
(Foto: T. Mânu)

A. Beju
(Foto: T. Mânu)

utilizatori ai remediilor naturale s-au reunit, la Deva, pentru a dezbate public tematica ce prinde tot mai mult teren în țara noastră. în cadrul conferinței au loc dezbateri cu o tematică diversă prezentate de specialiști din țară și din Slovacia, USA, Moldova, Rusia. Organizator al manifestării ajunse la cea de-a V-a ediție este Asociația „Setras” Deva. Președintele acesteia, Alexandru Tokar, spune că „medicina populară, care este mai veche decât cea alopată, este apreciată de tot mai mulți români. Se pare că lumea încearcă să-și reamintească și se întoarce din nou la natură. Au apărut tot mai mulți medici care aplică acest fel de medi-

Câteva dintre produsele expuse la lucrările conferinței (Foto: t Mânu)cină, ceea ce nu este un lucru rău!”.în cadrul conferinței, pe lângă multitudinea de prezentări științifice sau prezentarea pe standuri a produselor naturiste, a volumelor de specialitate sau pietrelor cu puteri de vindecare, au loc și work- shop-uri în care se fac tratamente. Prof. univ. Angela Ele-

na Beju susține că „este un schimb de experiență extrem de binevenit pentru cei care ne întâlnim aici. Recomand cu tărie medicina populară pentru că o iubesc de mic copil, în cărțile pe care le-am scris în acest domeniu caut să dau cât mai multă informație de specialitate. Mă bucur că sunt la Deva!”Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
B-dul Decedai, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Cifrele de afaceri aduc premii
HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ®-> 717659. ______________

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

748080.

Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ®-» 713045.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
®-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ®-» 211616, 224488. _ ■__________

Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®-» 211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9-18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®-» 240976. 
PETROȘANI .
Farmacia „Piață", non-stop, str. Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și duminică, orele 9 - 
13, str. Avram lancu, nr. 48. ®-» 612887.

■ Drumarii hunedoreni 
și-au sărbătorit ieri, în 
cadru festiv, ziua dedi
cată profesiei lor.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcane@lnformmedia.ro

Simeria - Ziua Drumarului se sărbătorește din 1994, afirmă loan Prip, directorul Direcției Județene de Drumuri Hunedoara.Manifestările se doresc o încununare a rezultatelor obținute în muncă materialitate prin recompense materiale. Totul asezonat cu bere, mici, grătare și muzică de petrecere. „Toate firmele fac restruc-

turări, noi facem angajări, declară directorul loan Prip. Facem permanent specializări de personal la Universitatea din Timișoara, iar în 2007, specializările se vor face în Italia.
Cifra de afaceri a firmei a fost la finele lui 2005 de peste 1500 de miliarde de lei vechi. Momentan facem investiții pentru rentabilitate și performanță”.

O parte dintre drumarii hunedoreni care au fost premiați (Foto: cl>

Oportunități
Deva (I.J.) - Administrația Fondului de Mediu deschide o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru proiecte până la 15 august. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prevenirea poluării; reducerea impactului a- supra atmosferei, apei și solului; reducerea nivelului de zgomot; protecția resurselor de apă; gestionarea deșeurilor. Ele se adreseză operatorilor economici, ONG- urilor, autorităților publice și școlilor.
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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.

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

5 1 6 2 3 7 4 8 9
8 5 2 6 7 1 9 4 3
6 7 9 w ca 5 12
4 3 1 9 2 5 6 7 8
2 8 3 4 1:9 7 6 5
7 9 4 5 6 3 8 2 1
1 6 5 7 8 2 3 9 4

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

îți face viața mai ușoară!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

facem noi cumpărăturile?
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, în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau trimite-1 la sediul redacției din Deva, 
Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până în 28 
iulie (data poștei). Mai multe taloane, 
mai multe șanse de câștig! Iar dacă vrei 
să nu ratezi nici un talon și să econo
misești 4,1 lei fată de cumpărarea zilnică 
a ziarului, fă-ti un abonament pe o lună 
cu numai 8,9 lei.

De data asta îți dăm chiar 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 prezenta 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 - 22 iulie 2006
Nume_________________________________ Prenume_______________
Adresă. 
Telefon Sunteți abonat?

CONCURS

http://www.speologie.ro
clara.pisflnformmedla.ro
sanda.hocanlcluelnformmedla.ro
mailto:lna.jurcane@lnformmedia.ro


ACTDALITATE76sâmbătă, 22 iulie 2006
• Situație clarificată. Lucrătorii din cadrul Serviciului Poliției Transporturi Feroviare au clarificat situația lui Aurel P., de 54 de ani, din Galați, care are de executat doi ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de furt. Acesta a fost dus la Penitenciarul Bârcea Mare. (D.l.)
• Cercetări. IPJ Hunedoara a informat că Poliția Orașului Hațeg efectuează cercetări pentru luarea măsurilor legale în cauza privind pe A.M., de 17 ani, din comuna General Berthelot, care a decedat în noaptea de 19/20.07.2006 la Spitalul Orășenesc Hațeg. Nu sunt suspiciuni de comiterea vreunei fapte penale. (D.l.)

Română pentru maghiari

„Dizidenții" au uitat care 
este ierarhia

Deva (M.S.) - Valeriu Stoica, Mona Muscă și Theodor Stolojan „au uitat ierarhia de partid”, a declarat ieri, la Deva, deputatul li-

D.R.Rușanu

beral Dan Radu Rușanu, referindu-se la Apelul dat publicității de către cei trei membri ai Partidului Național Liberal (PNL). în opinia parlamentarului hunedorean, cei trei ar fi trebuit să se

■ 40 de copii din Har
ghita, vorbitori de limba 
maghiară, învață ro
mâna la Costești.

Ina Jurcone
ina.jurcane@infarmmedia.ro

Costești - Cele 5 ore săptămânal de limba română făcute în școlile cu predare în limba maghiară nu sunt suficiente pentru copiii din județul Harghita pentru a învăța corect limba română. Pentru ei s-a organizat în premieră prima școală de vară în care copiii, coordonați de profesori de limba română, au intrat în contact cu 15 elevi din Orăștie. „Să învățăm unii de la alții”, cum se intitulează școala de vară, s-a dovedit

deja un real succes. Mâine copiii vor părăsi tabăra cu noi cunoștințe de limba română dobândite în cursul jocurilor interactive, activităților sportive și educative desfășurate pe perioada unei săptămâni.„Ei nu pot vorbi limba română decât la școală, susține Csongar Biro, profesor de limba română. Interacțiunea cu copiii români i-a ajutat enorm”. „Sperăm să se repete acest tip de acțiuni, sunt benefice pentru toți”, susține Tilda Czeke.
Cuvinte noiCopiii au început să își îmbogățească vocabularul prin jocul „Alfabetul”, considerat cel mai greu de către ei pentru că erau obligați să

Floarea Humaci Alpar Gyorgy Monika Vancsoformeze cuvinte grele, din punctul lor de vedere. „Nu avem cu cine vorbi în limba română. Este interesant să cunosc tineri români”, spunea Esther Vass.„O, a fost minunat! Am învățat azi cuvintele extraterestru și deznodământ”, a- daugă Monika Vancso. „Noi

preferăm sportul. Fotbalul și ping-pongul sunt preferatele noastre”, consideră Alpar Gyorgy și Norbert Bos.„Ne bucură că suntem cu copii mai mari ca noi. Ne înțelegem bine și mai învățăm și noi maghiară”, apreciază Floarea Humaci, din Orăștie, elevă în clasa a IV-a.

adreseze organizațiilor din care fac parte și nu conducerii centrale a PNL, conform reglementărilor interne ale partidului. Deputatul liberal l-a criticat pe Valeriu Stoica, amintind faptul că atunci când acesta se afla în fruntea PNL, partidul avea o cotă în sondaje de numai 6,8%, în timp ce acum, sub o altă conducere, procentul este dublu. Rușanu nu este de acord nici cu atitudinea Monei

7 3.4 3 3y J'

Muscă, despre care a afirmat că și-a anunțat demisiile prin presă și, mai apoi, la partid, în ceea ce-1 privește pe Theodor Stolojan, deputatul Rușanu a afirmat că acesta a muncit foarte mult pentru creșterea PNL. „Nu pot însă accepta ca un fost președinte al PNL să meargă la Cotroceni, chiar și pe postul de consilier prezidențial”, a mai spus parlamentarul liberal.

Cred că ștrandul este foarte bine pregătit. Mai este și Cetatea cu telecabina și... cam atât. Nu știu să fie pe aici locuri de agrement amenajate!
Raluca Beștelea, 
Deva

La cât este de mare și de importantă, Deva nu oferă locuri de agrement cum nu oferă nici acces la cultură. în afară de petrecerea timpului la terase, nimic!,..
Carmen Bucur, 
Deva

Nu știu ce locuri de agrement ar fi înDeva! Nu am mai căutat de mult timp astfel de locuri dar, din câte am auzit, nu mai este în Deva cum era altădată!...
Rodica,
Deva

Au fost locuri destul de primitoare.Acum Bejanul și Căprioara nu sunt căutate pentru că nu mai sunt pe gustul oamenilor. Mulți preferă sS £ iasă în afara Devei.
Ana DrAgotescu, 
Deva

Cu excepția ștrandului, devenii nu mai au unde să meargă la iarbă verde. Mai ies din când în când la Pejan,. te foarte bine i^pe vremuri căHiTi&?^- șeam la iarbă verde!
Ignat,
Deva

Noutățile acestui sezon estival

Accesorii de vară
Deva (S.B.) - O ținută poate scoate feminitatea în evidență prin accesoriile care o completează. Poți alege poșete dintr-o gamă seducătoare de stiluri, pentru a-ți completa ținuta cu rafinament și personalitate. Materialele irezistibile la atingere, cum ar fi catifeaua, pielea întoarsă, tricotul, dar și pielea de crocodil, lanțul metalic și accesoriile vintage... toate sunt în tendințele modei, deci la dispoziția ta! Creează-ți un look de „bad girl” purtând o poșetă cu lanț în loc de ba- rete. Caută un model accesorizat cu capse și ținte - sunt foarte hot și îți vor conferi un look original și foarte classy. Vei face senzație dacă o porți cu o pereche de jeanși și cu o jachetă tip military. Poți opta și pentru stilul boho asortând geanta cu lanț unei rochii din pânză de in și unei perechi de sandale tip platformă. Dacă vrei să-ți accentuezi feminitatea, mizează pe jocul contrastelor și combină poșeta cu o ținută de inspirație romantică - de exemplu o cămașă în stil victorian.

Deva (S.B.) - Tendințele estivale ale acestui an, în genul „So chic”, reprezintă femeia fatală, scoasă parcă din pânza unui film vechi al anilor ’50, alb-negru.Se afirmă smockingul mas- culin-feminin a la Dietrich, cu o tușă contemporană subtilă, care îi dă un caracter ușor decadent.Afară cu pantalonul clasic, ușor evazat! Pantalonii devin ori foarte strâmți ori, din contră, complet destructurați, extrem de largi. Pantalonul pescăresc a lăsat locul celui

cu manșeta răsucită și celui până la jumătatea coapsei. Sunt „So chic” vestele, fie scurte, purtate direct pe piele sau peste o cămașă cu motive grafice, fie lungi, accesorizate cu o curea mare din piele peste mijloc.Rochița neagră își reintră și ea în drepturi, cu sau fără taior pe deasupra, legat obligatoriu la mijloc. Vaporoasă, în formă rotundă, bogată în volănașe, cu părți suprapuse sau jupoane, rochița verii 2006 pare cea a unei fetițe mai puțin cuminți din anii ‘50. Rochie de vară (Foto : arhivă)

Bijuterii în păr
Deva (S.B.) - Unde am mai puteâ purta bijuterii? în acest sezon bijuteriile se poartă și în păr! Broșe, agrafe, lănți- șoare, orice numai să se potrivească coafurii și personalității tale. îți pot conferi un aer foarte sofisticat. Chiar și cele care au părul scurt pot folosi aceste accesorii pentru a obține o coafură veselă, șic. Clipsurile și a- grafele pot fi foarte seducătoare.

Costumele de plajă, vedetele verii
■ A venit vara și tuturor 
ne stă gândul la mare, 
plajă, soare. Apariția pe 
plajă este importantă.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@lnformmedia.ro

Poșetă cu lanț metalic (Foto cl)

de baie sunt importante. Un costum realizat din materiale de calitate vă va asigura nu doar o apariție de invidiat, ci și o protecție sporită împotriva razelor solare. Pentru a- ceastă vară, moda costumelor de baie propune piese întregi cât și deux-pieces, într-o paletă coloristică variată. Combinațiile de culori vesele simt la mare modă vara aceasta, purtân- du-se costume din două piese galben cu portocaliu, verde cu

lila, roz cu bleu, alb cu kaki, verde cu roșu, precum și costume de baie întregi, în combinații coloristice alese cu bun gust (negru cu verde, vernil cu turcoaz). Pe lângă efectele cromatice care ne aduc zâmbetul pe buze, sunt în vogă și o serie de modele în variantă clasică alb-negru, care se situează în topul tendințelor verii. Al- bastrul-turcoaz sau azuriul ca apa oceanului a fost transpus pe costumele de baie. Fie că

sunt cu sutiene push-up, în formă de triunghi, fără burete, sau care se leagă în jurul gâtului, costumele de baie abordează o linie elegantă și senzuală în același timp. Modelul romantic este și el prezent în cadrul colecției, negrul fiind a- sortat cu micile buline de culoare roz și fundiță. Sutienul se leagă în jurul gâtului, iar slipul este cu talie joasă și se prinde pe șolduri cu bentiță de culoare roz.
Deva - Costumul de baie constituie o piesă de rezistență a sezonului. Nu doar design- ul, ci și materialele din care sunt confecționate costumele

(Foto: CL)Alegerea costumului de baie se face întotdeauna ținându-se cont de conformația pe care o are corpul

mailto:ina.jurcane@infarmmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@lnformmedia.ro


Plângere împotriva lui Simota

• Nu este supărat. Fotbalistul Adrian Drida declarat că nu este supărat pe Olăroiu ’pentru că a renunțat la serviciile sale și că se va întoarce la Jiul Petroșani. El a mai spus că este tânăr și are timp să demonstreze că merită un loc de titular la Steaua. (V.N.)
Mihai Leu vrea mai mult

Deva (V.N.) - Ieri seară, la Sibiu, s-a dat startul celei de-a cincea etape a Campionatului de Raliuri. în această etapă s-au înscris aproape 50 de echipaje, între care și hunedoreanul Mihai Leu. Startul oficial s-a dat la ora 18, din fața Sălii Transilvania. Practic, prima zi a concursului înseamnă două probe speciale. Cu puțin timp înainte de start, Mihai Leu ne-a declarat că probele sunt dificile, mai ales că una este de noapte, care s-a încheiat în jurul miezului nopții. Astăzi, de la ora 10, se dă startul în cea de a doua zi de concurs. „Este un raliu dur” - a ținut să precizeze Mihai. De fapt va fi un traseu de macadam foarte dificil, de aproximativ 100 de km. Hunedoreanul și-a exprimat însă încrederea în posibilitățile sale. „Mașina este foarte bine pregătită. A fost reparată și pusă la punct "■'■în Franța, la unul dintre cele mai apreciate locuri de profil ale Mitsubishi”, a mai spus pilotul. în această etapă, Mihai pornește de pe locul opt.

■ Demersul Finanțelor 
Publice are la bază res
tanțele clubului Jiul față 
de buget.

Deva (M.S.) - Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFP) Hunedoara a depus o plângere penală împotriva finanțatorului echipei de fotbal Jiul Petroșani, Alin Simota, pentru că nu a plătit la bugetul consolidat al statului impozitele și taxele prevăzute de lege.Clubul Sportiv Jiul Petroșani are de achitat sume restante în valoare de 1,87 milioane lei, din care 245.170 lei reprezintă penalități și majorări de întârziere, a declarat ieri directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara, Lucian Heiuș.„Pentru că Jiul Petroșani mai are de încasat 2 milioane de lei de la Universitatea Cra-

(Foto: T. Mânu)Pentru Jiul urmează zile grele iova, Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara a făcut poprire și pe suma în cauză. De asemenea, se va solicita poprire și pe sumele pe care Jiul Petroșani ar urma să le încaseze de la Liga Profesionistă de Fotbal, sub formă de drepturi de televi-

zare a meciurilor”, a afirmat Heiuș.Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara se a- flă în proces cu Jiul Petroșani pentru recuperarea datoriilor pe care gruparea din Valea Jiului nu le-a achitat la bugetul de stat. Finanțele Publi-

Alin Simota (Foto: T. Mânu)ce au cerut declanșarea procedurii de faliment a clubului, procesul fiind în stadiul de recurs, după ce Jiul câștigase în prima instanță.în prima jumătate a acestui an, DGFP Hunedoara a încasat de la Clubul Jiul Petroșani suma de 34.379 lei.

Jiul - Kazincbarcika 1-0
Petroșani (V.N.) - într-un meci amical disputat, joi, în cadrul stagiului de pregătire din Ungaria, Jiul Petroșani a învins cu scorul de 1-0 formația din Liga a doua maghiară, Kazincbarcika. Golul a fost marcat de Mircea Gheorghe, în minutul 63. Pe- troșănenii au evoluat în următoarea componență: Mulțescu - Scarlatache, Drăghici, Mihart, Lungan - Pâcleșan, A. Ilie, M. Voicu, M. Gheorghe - C. Petre, C. Borza. Au mai intrat: Anton - C. Dinu, Kalai, Constanti- nescu, Paleacu, Dulcea, Vrăjitoarea, Bfalvi. Jiul va disputa vineri un ultim meci de pregătire în stagiul din Ungaria, revenirea în țară fiind programată pentru sâmbătă.

Test util
Deva (V.N.) - în aceste zile, Știința Petroșani participă la un important turneu de rugby de la Baia Mare. Este vorba de Memorialul „Florin Po- povici”, întrecere care a ajuns la a IV-a ediție. Turneul este și o ocazie de pregătire a României U20 înainte de plecarea spre Campionatul European, „stejarii” urmând să stea mai mult de o săptămână în cantonament la Baia Mare. Se pare că și în acest an lupta pentru trofeu se va da tot între Steaua și Baia Mare. Ion Rațiu, antrenorul echipei petroșănene, a declarat că „pentru noi reprezintă un prilej cum nu se poate mai bun de a pregăti noua ediție de campionat, așa că îl vom privi ca pe un test util de pregătire”.

Sume de transfer
București (MF) - Președintele executiv al FC Rapid, Dinu Gheorghe, a făcut publice, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, sumele de transfer ale achizițiilor făcute în această vară, aceasta fiind o premieră pentru clubul giuleș- tean. Pentru Ryan Griffiths, Rapid a plătit 700.000 de euro, atacantul urmând să fie deținut în coproprietate cu FC Național. în cazul unui eventual transfer, Rapid își va recupera cei 700.000, iar diferența de bani va fi împărțită cu gruparea bancară. Cristian Săpunaru a fost adus tot de la FC Național în schimbul a 850.000 de euro, iar Ianis Zicu va evolua pentru Rapid sub formă de împrumut pentru un an, clubul giuleștean având prima opțiune la cumpărarea atacantului de la Internazio- nale Milano în vara lui 2007.

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeUJJ!
Vara asta. Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei și vacanță, vrei să te și râsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, sa 
găsesti o altă sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi ne-am gândit la tine, îți rămân bani și 
de mare, cu siguranță!

Cum poți participa?
Fa-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da, 
ai citit bine), sau prelungește ți actualul

abonament cu încă cel puțin o lună, până 
în 28 august 2006! Trimite-ne o copie după 
chitanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, depune- 
o în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe șanse de câștigi

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;

la poștă;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de

presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajatii 
S.C. Inform Media S.R L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediu! redacției, 
în data de 29 august.
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 30 august.
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806 Persoana de 
contact: Magdalena Șerban.
Succes.1

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!
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CONCURS

Doriți să încercați?
Vă recomandăm!

AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER: ț
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, 
social, politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de 
firme din diferite domenii, care iși prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber vă ajută să vă găsiți job-ul potrivit, oferin- ‘ 
du-vă o listă completă a ofertei locurilor de muncă din județ
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare! J

Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale Cuvântul 
liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform 
Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara. 
Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, ini 8806, per
soană de contact Magdalena Șerban, sau la 0801030303 (netaxabil).

Talonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului! 
Este valabil doar pentru cei care în ultimele șase luni nu au fost abonați la 

"Cuvântul liber" și" nici aTitori de probă.

NumelePrenumele
fi
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DAQ vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

Adresa la care doresc să primesc ziarul: Strada
LocalitateaTelefon (opțional)
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O
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PE SCURT

• Intenție. Fostul selecționer al reprezentativei Braziliei, Carlos Alberto Parreira, a declarat, joi, 20 iulie a.c., că intenționează să antreneze echipa Africii de Sud, țarăcare va găzdui viitoarea ediție a Cupei Mondiale, în 2010, informează AFP. (MF)
• Transfer. Atacantul Bernardo Corradi a semnat un contract pentru trei sezoane cu gruparea Manchester City, a anunțat clubul englez pe site-ul său oficial, informează AFP. Corradi este al cincilea jucător transferat la echipă. (MF)

Arsenal, primul 
antrenament

Londra (MF) - Arsenal a efectuat, joi, 20 iulie a.c., pentru prima oară, un antrenament pe noua arenă, Emirates Stadium, la care au fost pre- zenți și 20.000 de suporteri. Stadionul de 60.000 de locuri va găzdui prima întâlnire sâmbătă, 22 iulie a.c., cu ocazia retragerii lui Dennis Beg- kamp, când Arsenal Londra va întâlni formația Ajax Amsterdam. Primul meci oficial va avea loc la 19 august a.c., cu Aston Villa, în prima etapă a sezonului 2006-2007. 
Vieira la Inter

Roma (MF) - Mijlocașul Patrick Vieira va părăsi, în curând, gruparea Juventus Torino și va evolua la Internâ- zionale Milano, cele două cluburi ajungând deja la un acord în acest sens, valoarea transferului fiind de 13 milioane de euro. Cotidianul Gaz- zetta dello Sport scrie că patronul clubului Interna- ■ zionale Milano,Massimo Mora- jf a ’tti, s-a angajat f • să dea această î sumă pentru v Vieira pe mai mulți ani.
Indemnizații reevaluate 
pentru arbitrii din GermaniaFrankfiirt (MF) - Federația Germană de Fotbal (DFB) a decis, joi, 20 iulie a.c., creșterea cu 18 la sută a indemnizațiilor oferite arbitrilor ce vor oficia în prima ligă germană, centralii urmând să primească 3.600 de euro pe meci, informează AFP. DEB a decis reevaluarea indemnizațiilor arbitrilor centrali, dar și a asistenților. Arbitrii asistenți vor primi câte 1.800 de euro, față de 1.534 cât câștigau până în prezent, în timp ce arbitrii de rezervă vor primi 900 de euro, față de 750 de euro în sezoanele trecute. „Cavalerii fluierului", care vor oficia în liga a doua germană, vor primi 1.800 de euro pe meci, în timp ce asistenții vor încasa 900 de euro.

Ciclism. Rutierul american al echipei 
Phonak, Floyd Landis, a câștigat etapa a 
XVII-a a Turului Franței, disputată între 
localitățile Saint Jean-de-Maurienne și Mor- 
zine, pe o distanță de 200,5 kilometri. (MF)

Gimnastele nu-si fac iluzii

Adrian Mutu
(Foto: EPA)

Mutu, audiat
București (MF) - Fot
balistul Adrian Mutu 
a fost nevoit să pără
sească baza de can
tonament a formației 
Fiorentina de la Fol- 
garia pentru a se de
plasa la Roma, unde 
a fost audiat în an
cheta din fotbalul 
italian referitoare la 
firma de impresariat 
Gea World, Adrian 
Mutu a fost audiat 
de către anchetatorii 
de la Roma, iar apoi 
a revenit la baza de 

cantonament, unde 
se află echipa la care 
joacă și Bogdan Lo- 
bonț. Pentru a putea 
să-l aducă pe român, 
Luciano Moggi a fo
losit un tertip trans- 
ferându-l într-o primă 
fază la Livorno, care 
avea un loc de extra- 

comunitar liber. După 
ce a ajuns la Livorno, 
Mutu a putut fi achi
ziționat de Juventus, 
deoarece regulametul 
Federației Italiene de 
Fotbal îi permitea 
clubului torinez să 
transfere jucători 
extracomunitari numai 
de la cluburi italiene.

■ La Campionatele 
Mondiale din Danemar
ca se mizează pe doar 
una-două medalii.

București (MF) - Președintele FR Gimnastică, Adrian Stoica, a declarat vineri, 21 iulie a.c., pentru MEDIAFAX, înaintea plecării spre Elveția, la tragere^te®rți a grupelor Campionafl|wMondiale din 2006, că o competițiemamut, li«#te’e s-au’înscris peste 500 de, gițnnaști. Tragerea la sorțijNpWelor Campionatelor Mondiale din Danemarca, pro^8“finat în luna octombrie a.CJ va vea loc pe 24 iulie, la Ni S&tel (Elveția).
Tragere la sorțiStoica Wj'îhjperviza tragerea la sorți,Jfi calitate de conducător al Comitetului Tehnic masculin, împreună cu fosta gimnastă Nelli Kim, care ocupă funcția de președinte al comitetului similar feminin, din cadrul federației internaționale. Adrian Stoica este de părere că va fi o competiție

Varianta. Pilotul Heikki Kovalainen (Renault), pilotul care s-ar putea să îl înlocuiască pe Fernando Alonso în sezonul 2007, în detrimentul germanului Nick Heidfeld (BMW), a efectuat ieri, în provincia Cadiz (sudul Spaniei), antrenamente libere, pentru Marele Premiu ue Formula 1, din Germania, concurs care va avea loc în 30 iulie a.c., ne circuitul de la Hockenheimring. (Foto. epa>

S.C. Rusca S.A. Hunedoara,
societate care are în administrare Complexul Hotelier Rusca din 
Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea postului de 
manager.

Ocupantul postului va avea următoarele responsabilități:
• Organizarea, conducerea și supravegherea activității curente
• întocmirea de planuri de afaceri
• Elaborarea și implementarea de proceduri standard
• Urmărirea cu periodicitate a indicilor de performanță specifici
• Participarea în programe unitare elaborate de acționarul majoritar
• Creșterea indicatorilor de performanță

Cerințele postului:
• Studii superioare economice, tehnice sau juridice
• Brevet de turism valabil, eliberat de Ministerul Turismului
• Cunoștințe în domeniul legislației și activității specifice
• Cunoștințe de operare PC
• Cunoașterea unei limbi străine la nivel avansat
• Abilități organizatorice, spirit de echipă dezvoltat
• Orientare în rezolvarea imediată a problemelor
• Abilități de comunicare

Se oferă
• Mediu de lucru profesionist
• Pachet salarial atractiv
- Posibilitatea de a lucra într-o companie solidă, în ascensiune
• Posibilitatea de instruire în țară sau în străinătate

CV însoțite de o scrisoare de intenție vor fi transmise prin 
fax la numărul de telefon 0257.230.370. Persoana de contact Diana 
Oradan telefon 0257.234.211 sau 0724.508.608.

Vor fi contactate doar persoanele selectate. (577411

SC Biofarmvet SA Slmerla convoacă Adunarea Ganeralâ a 
Acționarilor în data de 28.07.2006, ora 14, la sediul societății din 
Simoria, sir. Traian, nr. 104, cu următoarea ordine de zi;

- majorarea ilului social conform legii 302/2005;
- alegeri parțiale ale Consiliului de Administrație și Comisiei de cen- 

ZC.’
In caz A nmntrunire a cvorumului, adunarea va avea loc a doua zi, 

la aceeași oră și In același lac. (57592)

Noua generație a echipei României. (Foto: EPA)impresionantă. „Va fi o competiție mamut, comparabilă cu ediția din 2003, din SUA. S-au înscris 515 gimnaști, din care 281 sunt băieți și 234 sunt fete, reprezentând federații din 62 de țări", a declarat președintele FRG. Oficialul forului român a mai precizat că începând cu actur aiul ciclu olimpic sistemul de calificare la JO a suferit unele modificări. „Sistemul de calificare va fi în doi timpi.

Primul, calificarea la CM din 2007, unde vor merge doar primele 24 de echipe de la CM din 2006 și al doilea, calificarea directă la Jocurile Olimpice din 2008, pe baza rezultatelor obținute la Mondialele de anul viitor", a explicat Stoica. Până în prezent, calificarea la JO se obținea la ediția Campionatelor Mondiale din anul preolimpic. Adrian Stoica a mai spus că, potrivit unei decizii luate de federația 

A.P.M. Hunedoara șf SC Flay & Nan SRL, titular ai 
proiectului „Construcție fermă de porci’* din localitatea Rîu de Mori, 
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării pentru obținerea 
acordului de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra 

mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A. AM. Hune
doara, din municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic, între orele 
8 - 16. Observațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul A.P.M. 
Hunedoara, in termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției 
anunțului. (5762D'

A.P.M. Hunedoara și S.C. FERAZ EXAGRO SRL, titular al proiectu
lui „CONSTRUCȚIE Fermă de Porci", din localitatea Turdaș, anunță pu
blicul interesat asupra depunerii solicitării pentru obținerea acordului 
de mediu. Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiec
tului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din munici
piul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic, între orele 8-16.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Hunedoara, în ter
men de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului. (57793)

SC ZAGROS SRLZagrsS s.r.l

1. Supervizor - Agent vânzări
Cerințe:
- respectarea procedurii procesului de vânzare;
- prezentarea și promovarea produselor pe 
piață;
- îndeplinirea planului de vânzări;
- dispi ibilif- s pentru program prelungit;
- experiență in womeniu;
- permis de conducere categoria B;
- domiciliul stabil în Deva.

Dacă vrei să faci parte din echipa Zagros, trimite CV-ul tău împreună cu 
o scrisoare de intenție la adresa mail: office@zagros.ro sau fax: 
0256/286.005 cu specificarea postului pentru care aplici. Toate aplicațiile 
vor fi tratate cu confidențialitate. Persoanele selectate vor fi contactate 
telefonic.

internațională, orice campion mondial în proba pe aparate, la ediția din 2007 (Germania), care nu a obținut calificarea la Jocurile Olimpice din 2008 cu echipa sau la individual compus, va avea drept de participare la Beijing.
Lotul, în formare r.„Comitetul Executiv al FIG a decis ca fiecare campion mondial din 2007, la aparate, să fie invitat la JO de la Beijing, urmând să concureze doar la acel aparat", a afirmat Adrian Stoica. Președintele FRG este de părere că echipele României nu vor avea probleme cu calificarea, nici la CM din 2007 și nici la JO de la Beijing. „Obiectivul nostru este calificarea cu echipa, nu pe a- parate. Știm ce avem în ogradă și nu cred că vor fi probleme. La mondialele din acest an mizăm pe una-două medalii, pentru că lotul e în formare, dar la ediția din 2007 va fi altceva. Atunci ne așteptăm la performanță, mai ales că rămâne doar un an până la JO“, a declarat Adrian Stoica.

Două certitudini 
la F.C. Barcelona 

i

București (MF) - Clubul FC Barcelona a confirmat, joi,.;i transferul jucătorilor echipei Juventus, Lilian Thuram și Gianluca Zambrotta. „S- a semnat acordul care îi transformă pe Thuram și Zambrotta în jucători ai. echipei antrenate dej Frank Rijkaard pentru sezonul 2006-2007", scrie site-ul oficial. Francezul Lilian Thuram a semnat pentru două sezoane, în timp ce italianul Gianluca Zambrotta va evolua la campioana Spaniei în următoarele patru sezoane. FC Barcelona va plăti 14 milioane de euro pentru Gianluca Zambrotta^ și cinci milioane de euro pentru Thuram.

2. Agent livrări «
Cerința:
- experiență în dome
niu;
- organizat, comunica
tiv, dinamic;
- permis de conducere 
caleg. B;
- domiciliul stabil în 
Deva.

(57481)

RECLAME

mailto:office@zagros.ro
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Vând ap. 2 camere (0 »
■ I id, semidecomandate, eu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).

■ Deva, Aleea Romanilor, bl. 16, etaj 2, 
contorizări, preț620 milioane lei, negociabil. 
Tel. 213106. (15/17.07)

• Deva, Zamflrescu, bl. CI, etaj 4, ap. 40, 
preț 1 mid. lei, negociabil, sau schimb cu 
Jîitament 2 camere la etajele 1 - 2. Tel.

>/223711. (15/18.07)

• sau schimb cu casă la țară, în apropiere, 
apartament 2 camere decomandate, parter, 
vedere în 2 părți, centrală termică, îmbunătățiri, 
preț 95.000 ron, negociabil. Tel. 220211,217888. 
(T)
• apartament 2 camere, zona OM, etl, zonă 
foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• decomandate, etaj 2, zonă ultracentrală, Deva, 
balcon, parchet 57 mp, contorizări, preț 115.000 
ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică, aer condiționat parchet gresie, faianță, 
zona Udo, preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• urgent senddecomandate, centrală termică, 
gresie, faianță, parchet etaj 3, zona Bejan, preț 
63.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• circuit centrală termică, parchet, gresie, 
faianță, balcon închis, zona Dacia, preț 90.000 
ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Gojdu,ST-48mp + centralătermică+tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256, 
(A6)
• agent zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• iigent, 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 78000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et t zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg, ocupabil imediat tel. 238208; 
0721/985258 (A6)
• kdki 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)

897FIM

Radio
100%

Deva 
local

(52382)

țt

Agenție romina t—dtosâ m

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

in spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/985256.
(55227)

< 07:

Casa tfel

Agenția Imobiliară
Deva, I.L Caragiale, nr.20 (in spate la U.M Pompieri}

4 223400 
' 0723/020207

0740/9Î4688

______ etania
www.casabetania.rdslink.ro
“... aproape de tine...” |
e-mail: casabetania@rdslink.ro

J I

MONDIAL CASA
Vă oferă servicii de intermediere vânzări, 

cumpărări, închirieri, administrare locuințe, 
consultanță imobiliară.

Pentru ca dumneavoastră să faieți alegerea 
potrivită, apelați ta serviciile noastre.

Mondial Casa vă asigură servicii rapide de calitate 
și siguranță în tranzacțiile imobiliare.

DEVA - PIAȚĂ, CLĂDIRE ROMARTA
ETAJ 1, TEL./FAX 0254.211.075

CONNEX. 0726.130.557,0726 679 557,
ORANGE. 0747.779.751, 0740232043.

■

FIESTA NORA

>__ /

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

Garant Consulting
experiență

wvrw țprant cMtjgliing.de

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (55168)

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR

A TESTA T SI LICENȚIA T

Deva, bd. luliu Maniu, bl.CI, parter
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004. g
www.prima-invest.ro

_

RECLAME

http://www.casabetania.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
cMtjgliing.de
http://www.prima-invest.ro
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• zona Udo, 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)
• zona piață, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, termopan, gresie, faianță parchet, 
parțial mobilat, balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid., neg., tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• ultracentral, etaj intermediar, dec., 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)

Noi aducem 
soarele 

pentru voi!

tȘSRUMAL

I49211W727/228456Informatiiși.'rezervăriilâytel

Sâmbătă,-22 iulie, pe lângă programul normal de. 
ISdiscotecaSăiinvitam la. _

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

Companie multinațională din 
domeniul asigurărilor recrutează

10 agenți asigurări
Se oferă instruire gratuită în domeniu 

și venituri atractive.
Relații la tel. 0728/777534. _______

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI?

-CONTABîUTATe INFORMATIZATĂ

-ADMINISTRATOR REȚEA 
-AutoCAD 2D SI 3D

TEL: 0254 206 210
MOB: G723.130.463
E-mail: office^iim.ro
Site: vywvv,iijDrro

(56960)

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

❖ Brutari și patiseri
❖ Administrator pensiune 

agroturistfcă

MASTER înscrieri până la 25 iulie I
ra,&M220ecambrieNr37 A :
»4 218111; E-rnai; mastefQsoftx.ro;

FLORIDA IMPEX
PVC SI ALUMINIU PROFILE REHAU

■ 6EAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL- 0745.584.499; 0788,664.715, 0254-230.553

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

lCRIOTI^ DEVA.STR.MÂRASHBLW»

SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA SI CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de intreținere^ 

Tel/Fix:0254/231552 Mobil;0721/032271 g

• 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 22 Decembrie, 65 mp, dec., centrală 
termică, gresie, faianță parchet, vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid., neg., tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (A3)
• zona Bejan, etaj 1, dec., contorizări, bine 
întreținut Preț 550 mii., tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zona Zamfirescu, dec., centrală termică 
parchet, balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid., tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557.  (A3)

Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie]

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

WsavisJeMcOondd's
M 0254/234717* 

0742/Q3020L 0724/697859 
* euro dus

eurodus-întors-15 nie„
eurodw4Mor$-90rieI

• zonă ultracentrală contorizări, parchet, fără 
amenajări. Preț 850 mii. tel. 211075,0740/232043, 
0726/130557.(A3)
• zona Scărișoara, etaj 1, contorizări, balcon, 
fără îmbunătățiri, preț 670 mii. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut, bloc de cărămidă 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498.(44)
• zona Crișutai, etaj intenmediar, balcon, 
termopan, parchet laminat, gresie, faianță 
contorizări, preț 75000 ron, neg. tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona ncee, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet, interfon, zonă liniștită ocupabil 
imediat, preț 82.000 ron, neg. accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/25149B. (A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet, preț 98.000 ron, neg. 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală
termica, mid modificări, parchet, balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg. se acceptă șl credit, tel. 
O: >723/251498 232808 (A4)
• zona pielei centrale, oucacârie mărită 50 mp, 
p c gresie, faianță bine întreținut 
contorizări, ocupabll Imediat preț 95X00 ron, 
neg. zonă liniștită tel. 32808,0723/251498. (A4)
• eta| 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet contorizări, bine 
întreținut preț 2&500 euro, neg., urgent accept 
credit Ipotecar, tel. 073/31498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Doeetad - Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță gaz 2 focuri, ocupabll 
repede, urgent preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• iuki Manta, semidecomandate, etaj 1, 
parcnet, oaicon mare incnis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel, 221712,0724/305661. (A2)
• CrtțUUt ata| 3, gresie, faianță parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică preț 72X00 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• uou, ana 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M, Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandata, alai 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• pariar, moăăcat modem, gresie, faianță 
parchet balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• draA atal 1, contorizări, parchet reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84X00 ron, neg, tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• atal 1, dec, vedere în 2 părți, bine întreținut 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj Intemwlir, dec, contorizări, balcon, Al.
Straiului, preț 59.000 ron, neg, tel. 223400, 
07 . «84. u,. ,oz^(A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• iigent, Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• logent, apartament 2 camera, zona Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă luliu 
Maniu, etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc turn maxim 
etajul 5, se oferă plata pe loc tel. 0745/302200, 
0723/251498 -328O9.(A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• doconundete* part», în Hunedoara, Micro 5, 
preț negociabil. Tel. 0723/697440 sau 
0254/242114. (f fwi/13.07)
• ta vU, decomandate, centrală termică 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp, Deva, preț 45.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0726/043786. (T)

• proprietar, Deva, zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, parter, balcon închis, 
pivniță exclus intermediari. Tel. 
0744/333516.(2/17X7)

• semidecomandate, etal 2, Deva, M.
Kogălniceanu, bl. E1A ap. 12. Tel. 0723/483020. 
(4/20.07)
• Deva, eta| 2, zona Gojdu, 75 mp, balcon, 
parchet contorizări, preț 115.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță zona 
Decebal, preț 1330 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat rara imounatațin, preț 
115.000 RON, tel. 235208; 0724/620358 (A6)
• dec, CT, parchet gresie, faianță zona 
Creangă preț 1/ mid, neg, tel. 0742/019418 (Al)
• menL decomandata, 2 balcoane, centrală 
termică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
preț 133.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• zona Han did, et intermediar, 2 băi, balcon 
încnis, parchet, gresie, faianță contorizări, 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 (A8)
• zona Udo, dec, parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et Intermediar, preț neg, tel. 
0746/779288, (A8)
• zonă ultracentrală dec, balcon, boxă 
nucatârie mărită, centrala termică gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare. Preț 
1380 mld„ neg. Tel. 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
4 zonă ultracentrală dec, 2 băi, 2 balcoane, 

gresie, faianță parcnet uși interioare din lemn, 
centrală termică ocupabll Imediat Preț 1,400 
rnjd„ neg. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  
(A3)
• zona Udo, centrală termică gresie, faianță 
parchet amenajat, oucâtarie modificate, mobila 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț M00 
rhld, tel 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• irgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenalări modeme, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• wgenL aana Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2) 
•«"•W 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă baicon mare, contorizări, parcnet 
bine întreținut preț 148.000 ron, neg, accept I 
credit ipotecar, tel 0723/251498,232808 (A4) I

• etaj t cu balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat preț 87.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498 (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg., tel. 0723/251498,0254/232809. 
(A4)
• dac, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dac, centrală termică proprie, parchet 
laminat gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688 '451

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• apartament 3 - 4 camere, cu suprafață 
cuprinsă între 80 -100 mp, etajele 1 ■ 3 din 4, ofer 
1,400 mid. lei, în funcție de utilități. Tel. 
0722/131951,0724/582848 0729/987704. (T)
• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, indiferent de zonă etaj 1,2,3, se 
oferă 150.000 ron, la vedere, urgent, tel. 
0Z23/251498 12808 (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică 102 mp, zona M. Viteazul, preț 
1,400 mid. lei, negociabili Tel. 0742/019418 (Al)

• zona km Creangă decomandate, etai inter
mediar, cu centrala termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498,232809. (A4)
• atal L zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, în zonă plus 
diferență, minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate* 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate* 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 bă, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• ta zona BancaTransilvania, 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. 235.208; 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..

• 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)
• etal L dec., 2 bă, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
băcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam., living, 2 bă, 2 
băcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mld„ tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• aM cam. transformat în 3 cam., living, 2 băi, 2 
băcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid., tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  < A3)
• regent zona Mărăști, etaj 2, decomandate. 3 
balcoane, 2 bă, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896,0742/005228.  
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688 (A5)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară 
centrală termică s 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/364004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, centrală 
termică termopane, parchet, gresie, faianță 
curte, grădină 720 mp, zona Eminescu, Deva. Tel. 
0747/490290. (T)
• casă! imere,''neria,curte, apăcanăizare, 
garaj zidit facilitățile, zonă bună liniștită 
preț 155 mid. lei, negociabil. Tel. 261026. (T)
• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren. Tel. 
0722/564004. (Al)
• viă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoîn- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208 0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchetîn camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208 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 Emlneecu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro* neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• Deva, vita, 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, vlă, 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+1, living, 4 camere, gresie, faianță 
pwchet, CT, 2 băi, scară interioară bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)

Cumpăr casâ (14)

• caaă, In Deva. Relații la tel. 0744/515537. 
(4/21.07)
• urgent caeă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata Imediat Tel. 215212. (Al)

Vând case de vacanță (15)
• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu-Băi, și VW
Golf 1993, stare foarte bună Tel. 241044, după 
ora 17. CT)

Vând case la țară (17)
• casă nouă grădină 1800 mp, canalizare, 
trifazic, Sântămărie Orlea, nr. 162. Tel. 
0742/044662. (T)

• casă și pământ 10 hectare, în Muncelu 
Mare, la 30 km de Deva. Informații la tel. 
0740/031532 sau 237823. (1/13,07)

• In localitatea Bretea Mureșană două 
case cu cpădnă mare (două poziții) și teren 
agricol In câmp. Informații localitatea 
Leșnlc, nr. 151 sau teL 0722/232159. 
(1V1&07)

• sau închiriez casă mare, anexe, curte, 
grădină, Spini, 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. 
(13/12.07)

• casă in Rădulești, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 1000 mp, preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780.(Al)

• urgent, casă locuibilă imediat 3 camere, 
bucătărie, anexe, șură, grajd, atelier, 
grădină 60 ari, Băița, preț 25.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0722/231965. (9/20.07)

• zona Vețel, construcție 2002, living mare. 2 
dormitoare, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1,200 mid., tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. (A3)

Case de vacanțâ (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 55.000 
euro, neg., tel. 0746/779288 (A8)

vând garsoniere (19)
• Deva, Zamfirescu, bl. Q4, decomandate, 
contorizări, amenajată parchet gresie, faianță 
balcon închis, mobilată și utilată preț 77.000 ron. 
Tel. 0720/670305,0720/462263. (T)
• Deva, etaj 1, zona Mihai Eminescu, balcon, 
contorizări, mobilată complet, preț 52.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• ieșeni, semidecomandate, contorizări, balcon 
închis, mobilată și utilată complet, zona Micro 
15, preț 52.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• dublă contorizări, parchet, gresie, faianță etaj 
3, cartier Dacia, preț 60.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
zona Ștrand, preț 53.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• zona pieței, 40 mp, decomandate, etaj 2, 
balcon închis, baie mare, parchet gaz 2 focuri, 
ocupabilă'repede. urgent, preț 85.000 ron, neg., 
tel 0723/251498 232808. (A4)
• zona Trident, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet, vedere în față bine 
întreținută liberă preț 52.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 4 - Gojdu, modificată etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață'Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358. (A6)
• în zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• in zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet, 
faianță, repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003, 230324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• zoi P- greșul ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, barcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• zona Dada, 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)
• zona Eminescu, parchet, gresie, faianță dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• cameră bale, contorizări, zona Progresul, preț 
52,000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron, Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj X dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etajă parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etal 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95,000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228.  (A5)

Cumpâr garsoniere (20)

• jdera mu 2 cam., zona Eminescu, I. 
Maniu, Pescarilor, cu sau fără înbunătățlri, ofer 
620 mii., tel. 211075,0745/666447, 0726/679557. 
(A3)

Vând terenuri (21)
• 1X500 mp - ren, în Deva, lângă Cabana Bejan. 
Tel. 223783,222002 CT)

• 3000 mp teren extravilan, în Certeju de 
Sus, loc pitoresc. Tel. 0726/389990. 
(16/18.07)

• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului 
(zonă de agrement, case de vacanțâ). Tel. 
227242. (T)

• intravilan, 4 ari, Băcâiă orașul Geoagiu. 
Informații tel. 0727/921903, după ora 20. 
(8/18.07)

• intravilan 4000 mp, cu pomi și clădire mare, 
acces la curent, gaz, apă în Simeria Veche, preț 
negociabil. Tel. 261786,0741/631008 (T)

• intravilan, tn Băcia (la 15 km de Deva), 
3600 mp, cu toate facilitățile (apă 
canalizare, curent, gaz), preț 5,5 euro mp. 
Tel. 0724/388452. (7/20.07)

• intravilan și extravilan în satul Archia, la 3 km 
de Deva, toate facilitățile. Tel. 218650. (T)
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană liniștită Hăsdat ■ Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel.- 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• pe DN 7; 16.000 mp teren, din care 11.000 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajduri, fosă septică instalații, dotări 380 V, preț 
negociabil. Tel. 0728/828431,0748/303744. (T)

• teren, în zona lacului Cinciș, cu posi
bilități de construire și acces direct la 
șosea, suprafață 2700 mp, preț pornire 12 
euro/mp. Tel. 0722/227585. (9/17.07)

• Deva, 6 parcele, 740 mp parcela, fs 22 m, 
facilități, preț 20.000 euro, parcela. Tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208 
0724/620.358 (A6)
• intravilan, Z0O0 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)
• zona rezidențială Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tek. 
0722/564004. (Al)
• teren intravilan, zona Archia, st 6000 mp, fs L 

m, preț 8 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557.  (A3)
• teren intravilan, Săntuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)
• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț W 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005:p? 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, t 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

Cumpăr teren (22)
• ujent,5hateren intravilan,la șosea Deva* •* 
împrejurimi, plata imediat. Tel. 215212.(Al) * ■

Vând locuri de veci (23)
• cavou pentru 2 persoane, în Cimitirul Bejan, 
central. nreț negociabil. Tel. 219314. (3/19.07)

Vând spații comerciale (25)
• Deva,80 mp, amenajat occidental, termopane, 
intrare stradă preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985.256 (A6).
• închiriez restaurant 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. 206.003, 
230.324. (A7)
• vând In zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit, 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7)

imobile chirii (29)
• ofer spre închiriere hală 100 mp, vad comer
cial, depozit producție, magazin, cartierul Oituz, 
vizavi de școala maghiară preț negociabil. Tel. 
227903. (T)

• ofer spre închiriere spațiu comercial, 24 
mp, Simeria, preț negociabil. Tel. 
0254/261438 (7/18.07)

• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată preț 80 euro/lună, tel. 21532KA1)
• on snmi încniriere în regim notener cameră
mobilată Deva, cu baie și tv, preț 70 ron/zi. T°l. 
0721/055313. (Al) ,
• spațiu comercial, 60 mp, Deva, parte/, 3 
încăperi, 2 intrări, preț 400 euro/lună Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, St 190 
mp, zona I. Maniu, grup sanitar, acces din 
stradă vitrine mari, vad comercial, doar sediu 
de bancă asigurări, birouri. Preț 18 euro/mp + 
TVA, negociabil. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• ofer spreînchiriere2ap.cu2cam.,zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap2cam,et 2, zona Gojdu, 
nemobilat, preț 80 euro/lună tel. 0721/985.256; 
0724/620358 (A6)
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e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

A.P.M. Hunedoara si 
HIRACLES-2OOC SRL 

titular al prefectului 
.Crescătorie Răsări 

Ouătoare1*, din localitatea - 
extravilanul comunei Pui, 
anunță publicul interesat 

asupra depunerii solicitării 
pentru abținerea aax.jlui 

de mediu.

Cu adâncă tristețe în suflet colegii de la Școala 
i r „Andrei Șaguna” din Deva sunt alături de învățătorul 
J Miheț Ovidiu Dorin la greaua încercare pricinuită de 

decesul tatălui său

ADMITERE 2006 - HUNEDOARA
CONCURS DE DOSARE - PLATA ANUALĂ A TAXEI DE 
ȘCOLARIZARE SE FACE ÎN 10 (ZECE) RATE LUNARE

OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TIP MODULAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 
PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC intre orele 8,00 - 20,00, in perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahută, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de Învățământ superior:

impact asupra mediului al 
prefectului propus paf fi 

consultata la sediul AR JĂ. 
Hunedoara din Municipiul 

Deva, str. A. Maieu, nr. 25, 
zilnic, între orele 8-16.

Observațiile publicului se 
primesc Io scaiul A.P.M.

Hunedoara, în termen de 10 
zile lucrâtoare de la data 

anarhiei anunjukii.
(57772) Comemorări (76)

înv. MIHEȚ CORNEL
Sincere condoleanțe. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(6/21.07)

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

Științe Administrative Administrație publică 75 3 ani 1.400 Licențiat în Științe 
Administrative

Economie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat în Economie și 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing

Participarea nu este condiționată de încadrarea in muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la flecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concura, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu. în 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candidatilor li ee pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în planul de Învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li ee asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții veniti prin transfer în anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și Înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: ‘ Centrul de Înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahută, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57,
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982: 0722/883911; 0788/405904: 0740/079838.

(56712)

• 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; 0724/620258 (A6)

• oferim spre închiriere spații ■ birouri, 50
mp, clădirea Cepromin. Tel. 0720/066454, 
0727/347566. (1/21.07)

• vând urgent VW Passat 1D, 1500 cmc, 4+1 uși, 
turelă, 4 uși rezervă, punte spate ■ față, casetă 
direcție, baterie nouă, VT 2008, chiulasă defectă, 
accept variante, 800 euro, negociabil. Tel. 
0720/575832. (T)
e vând VW Golf 4 Variant 14 TDI, af 2000,180.000 
km, dimatronic, computer, RT la zi, stare 
perfectă, preț 7500 euro. Tel. 212176. CD

• vând materiale de construcții din demolări: 
piatră fasonată cărămidă grinzi, coame, țigle, 
cantitate mare, preț negociabil, la vedere. Tel. 
210900,0744/611145. (T)
• vând pereți tip Bârcea pentru construcție de 
casă garaj, cabană etc., preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. CD

• vând pui Ciobănesc mioritic, din frumosul și 
uriașul Green, talie foarte mare la maturitate, 
preț rezonabil; ofer pentru montă acest mascul, 
deține multe diplome în expoziții. Tel. 
0720/575832. CD

• vând instalație completă pentru fabri
carea BCU (variantă a BCA) inclusiv 
betoniere și cofraje. Tel. 0724/287600. 
(5/18.07)

• vând diverse materiale cu sigla Clubului 
Rapid, la prețuri promoționale. Tel. 0723/920314.
(T)
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.

• vând țuică de prună calitate excepțională 
ideală pentru diverse evenimente, preț foarte 
avantajos, în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. a)

Pierderi (62)

Cu profundă durere amintim 
împlinirea a 7 ani în data de 24 iulie 
de la plecarea fulgerătoare din viață, 
la numai 18 ani, a scumpei noastre

CAZAC MARIANA CLAUDIA 
(ARY)

Dacă sufletul ei Doamne/ Prea 
devreme Tu l-ai vrut/ Mângâi-o Tu, 
Doamne Sfinte/ Pe cea care l-a 
pierdut. Dormi în pace suflet blând.

Mama Rodica și toată familia Cazac

• 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)
• oferspieînchiriereap.2camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288. 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ap. 2 cam. dec., mobilat, zona Bălcescu, 
amenajat, utilat, tv, aragaz, frigider, automată 
contorizări, preț 170 euro + garanție, tel. 211075, 
0745/666447,0726/13057. (A3)
• 2 cam. dec., mobilat zona Aleea Jiului, preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ap. 3 cam. dec., amenajat, mobilat utilat zona 
Bălcescu, preț 200 euro, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• spațiu comercial, zonă ultracentrală clădirea 
Romarta, etaj 1, ptr. sediu firmă birouri, 
amenajat, la cheie, st 25 mp, preț 300 euro, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.(A3)
• AL Patriei parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luliu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți garsonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ALSIreiuhit garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U650. stare perfectă, cu plug 
nemțesc, acte la zi, CI, VT, preț negociabil, tel. 
0254/232380,0722/442648.

• vând tractor Ferguson 45 CP: import, 
stare perfectă, baterie nouă, pornire la 
cheie, motor Perkins, consum mic, preț 95 
milioane lei. Tel. 0745/149797. (10/17.07)

Garaje (43)

• vând garaj, str. Cuza Vodă informații la 
tel. 215256 sau 0726 / 698133. (2/13,07)

Mobilier și interioare (47)

• vând cuier din nuc, vechime de peste 100 ani, 
foarte frumos, și cântar-platformă, cântărește 
până la 110 kg, fabricat de Balanța Sibiu, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560. (T)
• vând mobilă bucătărie, mobilă hol, servantă, 
birou, mașină de spălat automată, combină fri
gorifică, mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084 
0722/586808,0724/643045. T
• vând mobilă sufragerie, stare foarte bună, 
preț avantajos. Tel. 218186. (T)
• vând urgent măsuță cu 2 fotolii, masă mare 
cu 4 scaune, bibliotecă mică și mare, birou mare 
cu scaun, frigider, dulap, covor persan, fond 
vișiniu, 33/43 m. Tel. 0723/851439, după ora 16. 
CT)
■ vând vitrină cu oglindă, covor persan 3/2,5 m; 
mobilă de bucătărie, masă bucătărie, canapea 
2 persoane, nouă Tel. 224891. (D

Electrocasnice (56)

■ vând espresor cu 3 capete, profesional, 
preț negociabil. Tel. 0745/704421.(12/17.07)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând căței Shar-pei cu pedigree. Tel. 
0722/191343,0722/373283.

• vând cățelușe Foxterier, vârsta 1 an. Tel. 
226521. (T)
■ vând otzoaică preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

Auto românești (36) Televizoare (48)

• vând Dada 1410 break, stare impecabilă 
preț 3000 USD, negociabil. Tel. 0721/965189. 
(11/17.07)

• vând tv color Grundig cu diagonala 37 cm, 
telecomandă, antenă de cameră, stare exce
lentă de funcționare, preț 230 ron. Tel. 
0744/116494. (T)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Buzatu Bogdan Georgian. Se declară nul. 
(2/21.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Popescu lulia Andreia. Se declară nul. (3/21.07)

Matrimoniale (69)
• tânăr 28/172/70, pe picioare proprii, doresc
alături la bine și la rău, la ușor și la greu, o tânără 
manierată cu bun simț, cu simțul umorului, 
T» (T) ™-cl Ridați'- -Tel-

• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428. (T)

• mamă a 2 copii mă ofer să fac menaj și alte 
.munci gospodărești, numai la familii serioase. 
Tel. 0723/851439, după ora 16. (T)
• execut la comandă goblenuri pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.

(2/19.07)

Solicitări servicii (71)

• căutăm femeie pentru menaj, vârsta 
maximă 55 de ani. Tel. 0720/353778. 
(10/20.07)

Prestări servicii (72)
• tifaMcz matematică Tel. 0720/400456. (T)

(35428)

Suntem 
numărul 1 
în județul 

Hunedoara!

• SC Danielle Company SRL, cu sediul în Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează: confecționeri textili - 
relații la tel. 0746/031026 și tricoteri pentru mașini 
de tricotat și bobinatori fir, relații la tel. 0745/231867.

(10/13.07)

• Unitate militară din Brad selecționează tineri 
pentru angajare cu contract; vârsta maximă 26 de 
ani. Condiții: stagiul militar satisfăcut, liceu cu 
bacalaureat sau școală profesională. Relații la tel. 
0745/359868,0729/071106. (13/18.07)

S.C. NEW LINE.S.R.L. CRISCIOR
ANGAJEAZĂ :

-secretarță);cerințele postului
- contabilitate primară
- evidență personal 
-cunoștințe operare PC

-confecționere unbrăcăniintețmașiniste)

CRISCIOR, STR. ZARANDULUI NR. 75 A
Tel: 0254/617014 ; Fax: 0254/617019 ; Mobil: 0729007297

• vând Dada 1310 Berlină af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare foarte bună 
radio, închidere centralizată alarmă piese 
rezervă preț 7.800 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995. (T)
• vând Dada 1310, cu probleme la caroserie, af 
1989. Tel. 260412. (D
• vând OltcH cu motor de VW Golf, af 1993, 
motor omologat și revizie tehnică valabilă până 
în 2008, preț 2000 ron sau 600 euro, negociabil. 
Tel. 0724/560870. (T)

Auto străine (37)

• vând Opel Omega, numere Germania până în 
decembrie 2007, închidere centralizată, geamuri, 
oglinzi, turelă, casetofon revers, cârlig priză 
remorcă, preț 1500 euro, negociabil. Tel. 
0721/250297,0254/229256,0720/677035. (T).

• vând Daewoo Cielo, culoare rostraiși niu, 
stare foarte bună 5000 km ‘bon, ținută In 
garaj, unic proprietar, preț 5500 euro, an 
fabricație 1990, telefon 211S5. (9/1347)

Licitații (64)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon LG 3G, cameră foto, cameră video 
rotativă încărcător, baterie 5 - 6 zile; preț 115 
euro, negociabil; cd filme, muzică 30.000 lei. Tel. 
0744/116494. (T)

imDrăcăminte, incălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• cumpăr țigle și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.
• vând 20 mp parchet, preț 600 ron. Tel. 213908. 
0741/138994 (T)

1QO OOO W <«> wi

SIMPLU

VARIANTE
a^nrr»-|my;^yi^

...

2 3 4
1 apariția* 40.000 M îwwftw-so.ooow 1 apariția « 100.000 tal

• Asociația de proprietari nr. 379 Deva, cu sediul pe 
AL. Independenței, bl. E22A, licitează reparații 
(înlocuire) la instalațiile sanitare, încălzire, apă rece, 
apă caldă, la subsolul blocului AB 20. Relații la tel. 
0727/704229. (4/19.07) CUVAffllB. Anunțurile ne preiau zilnic, între orele 8 fl 14 la sediul redacției ți se vor publica în pagina de 

mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iți asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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Sătul de filme de acțiune
•La telefon. Cancelarul german Angela Merkel, un fizician reputat, a discutat joi, prin telefon, cu astronautul german care se află în misiune pe Stația Spațială Internațională (ISS), Thomas Reiter, despre muzică, somn și gravitație.
A pierdut controlul mașinii

Los Angeles (MF) - Tânărul actor Haley Joel Osment, nominalizat la Oscar pentru rolul din „Al șaselea simț”, a fost spitalizat după ce a fost implicat într-un accident rutier care a avut loc lângă orașul Los Angeles. Osment (18 ani) a pierdut controlul mașinii sale, vehiculul a ieșit de pe șosea, s-a izbit de un zid, după care s-a răsturnat, a precizat locotenentul Greg Sisneros.Actorul a fost spitalizat din cauza unei fracturi la umăr,a unor coaste fisurate și a unor multiple contuzii. După spusele locotenentului, Osment avea un „aer șocat” în timp ce polițiștii îl scoteau din mașină, un vechi break redus la starea de epavă, conform imaginilor de la televiziunea locală.

Osment
(Foto: EPA)

■ Actorul Bruce Willis ar 
dori să joace iar în seri
alul de televiziune 
„Maddie și David".

Los Angeles (MF) - Actorul Bruce Willis a declarat de curând că s-a săturat să joace în filme de acțiune și încearcă să convingă producătorii de la Hollywood să realizeze o versiune pentru marele ecran a serialului de televiziune „Maddie și David”, în care își dorește să joace.Protagonist aS^^s^țor filme de acțiune, printre care celebra serie „Die Hard”, „Ultimul samaritean”, „Pulp Fiction”, „Doisprezece maimuțe” sau „Șacalul”, Bruce Willis a declarat că și-ar dori foarte mult să se reîntoarcă la serialul de televiziune care l-a făcut celebru în 1985. Willis, care a jucat rolul detectivului particular

Wiilis cu personajul din „Over 
the Hedge" (Foto: epa)David Addison în serialul care a câștigat un premiu Emmy, a declarat: „Nimeni nu mai scrie acum genul acela de comedii. Este greu de inventat un personaj precum David Addison.” „Mi se oferă foarte multe scenarii pentru filme de acțiune, thriller-e și filme de groază și prea puține de comedii. Pur și simplu, nu există oameni pregătiți pentru a răspunde provocării de a crea personaje și a scrie scenarii amuzante”, a adăugat actorul.

Julia Roberts, o furnică

Aguilera, casnica
Londra (MF) - Christina Aguilera (25 ani) a dezvăluit în timpul unui interviu dat la Londra că dorește să părăsească scena muzicală pentru a deveni casnică și mamă. Âguilera, care este căsătorită cu producătorul muzical Jordan Bratman, se află în prezent în turneu pentru promovarea noului său album „Back To Basics”. Aflată la Londra, cântăreața a declarat că plănuiește să conceapă un copil după ce va mai lansa un album.într-un inter viu pe MTV ea a „Mai fac unalbum și asta așez casași fac copil”.

Pop-corn
Sofia (MF) - O femeie 
din orașul Haskcvo, 
Bulgaria, a depus o 
plângere la Comisia 
pentru protecția con
sumatorului după ce a 
descoperit în punga 
cu floricele de porumb 
pe care i-o cumpărase 
fiului său o jucărie ero
tică. Jucăria arata ca o 
brichetă, dar în locul 
flăcării apărea o replică 
în miniatură a organu
lui sexual masculin. 
Comisia a început să 
investigheze, consi
derând că jucăria a 
provocat copilului tul
burări mentale și mo
rale. în cazul în care 
compania producă
toare de floricele de 
porumb este găsită 
vinovată, toate produ
sele acesteia vor fi 
scoase de pe piață și 
va trebui să plătească 
o amendă între 500 - 
7.500 de euro.

Los Angeles (MF) - Actrița Julia Roberts și-a împrumutat vocea unui personaj animat, într-un lungmetraj realizat de studiourile Warner Bros., „Lucas, spaima furnicilor”, marcând întoarcerea sa la actorie după nașterea gemenilor Phinneaus și Hazel în 2004.

„Lucas, spaima furnicilor"
(Foto: FAN)

Julia Roberts a declarat că a fost speriată la gândul întoarcerii pe marile ecrane după nașterea celor doi copii și a decis că cea mai bună modalitate de face acest lucru ar fi să-și împrumute vocea unui personaj animat.în „Lucas, spaima furnicilor”, actrița și-a împrumutat vocea lui Hova, o asistentă medicală care devine mentorul unui tânăr.„Nu am mai lucrat de mult timp și nu sunt într-o formă fizică excelentă. O cameră întunecată cu un microfon este un loc bun pentru mine”, a adăugat actrița.

NăscutăDeliaîn zodia Scorpion, îi plac desenul, calculatoarele și literatura.
(Foto: Traian Mânu)

Mâine, „Miss Univers 2006"

Prea cald Și animalele suferă de I căldură. Cele două maimuțe au primit, la | grădina zoologică din Hanovra, un „tort” de j gheață cu fructe. (Foto: epa)
I t

■ Frumuseți din 86 de 
țări concurează, la Los 
Angeles, la titlul de 
„Miss Univers".

Los Angeles (MF) - Frumuseți din 86 de țări sau teritorii vor concura, mâine, la Los Angeles, pentru titlul de „Miss Univers”, în cadrul unei ceremonii care va fi urmărită de aproximativ 600 de milioane de telespectatori. Cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, reginele frumuseții vizează să-i succeadă Nataliei Glebova, o canadiancă de origine rusă, care a primit acest titlu anul trecut, la Bangkok. Este a 55-a ediție a concursului care anul acesta
Reginele frumuseții din Finlanda, Suedia și Danemarca (Foto: epa)este organizat de magnatul Donald Trump și postul american de televiziune NBC. Ceremonia de trei ore, difuzată în direct, va avea loc

la Shrine Auditorium, o sală de spectacole de 6.300 de locuri, unde între anii '80 ■ '90 au avut loc ceremoniile de decernare a premiilor Oscar.

La ediția din acest an va participa pentru prima dată o reprezentantă a Kazahstanu- lui. în schimb, țări sau teritorii precum Barbados, Belize, Curasao, Italia, Kenya, Olanda și Vietnam nu și-au trimis candidatele.Din juriu va face parte actrița Bo Derek, câteva câștigătoare ale edițiilor trecute, actori de televiziune și sportivi. Câștigătoarea concursului va primi numeroase cadouri, printre care o diademă cu diamante și perle în valoare de 250.000 de dolari. Organizatorii pun accent pe misiunea umanitară a câștigătoarelor, care trebuie să-și pună imaginea în slujba luptei contra maladiei SIDA.

Pot provoca surditate
Londra (MF) - Tinerii din ziua de azi riscă să devină surzi înainte de a împlini 30 de ani, pentru că ascultă muzică pe play- er-ele portabile prea des și prea tare, este concluzia unui studiu apărut în Marea Bri- tanie. Tinerii sunt expuși zgomotelor puternice provenite de la MP3 player-e, sistemele audio sofisticate din locuințele lor, discoteci, cluburi sau mașini. 53,5% dintre tinerii britanici, cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, utilizează player-ul portabil zilnic, mai mult de o oră. 20% dintre aceștia ascultă muzică la MP3 player mai mult de trei ore zilnic.Peste o treime dintre cei o mie de tineri participanți la studiu se plâng de pocnete în ureche, după ce au ascultat muzică la nivel maxim, semn al degradării auzului.

Madonna și Guy Ritchie (Foto: epa)

Madonna va adopta un copil
Los Angeles (MF) - Madonna (47 ani) și soțul ei, regizorul Guy Ritchie, vor începe procedurile de adopție a unui copil imediat după ce starul muzicii pop își va încheia turneul mondial pentru promovarea celui mai recent album al său, „Confessions on a Dance Floor”, în septembrie. Turneul va lua sfârșit la Tokyo, pe 20 septembrie. Madonna este deja mamă a doi

copii, Lourdes (9 ani) și Rocco (5 ani). Pentru că își doresc mai mulți copii, cântăreața și Ritchie au apelat la serviciile unui prestigios avocat care s-a ocupat și de adopțiile copiilor cuplului de actori Brad Pitt și Angelina Jolie. Pentru a găsi cât mai repede un copil, Madonna a vorbit cu agenții de adopții atât din Statele Unite cât și din Marea Bri- tanie.

„Jdnggdll sau zmeul dragon este tradițional la festivități precum Festivalul Zmeielor de la Sanur, Bali. (Foto: epa)


