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Pensionari executați silit
■ Peste 3.500 de pen
sionari din județul 
Hunedoara au popriri 
asupra pensiilor.

Deva (I.H.) - Din cei 140.000 de pensionari hunedoreni, în aproximativ 3.500 de cazuri pensiile sunt afectate de re

Mini-bursa locurilor de muncă
Deva (I.J.) - 63 de angajatori dintre eei 189 contactați și-au anunțat astăzi prezenta la mini-bursa locurilor de muncă ce va fi organizată de AJOFM între orele 9 și 13. Oferta de locuri de muncă cuprinde un total de 929 locuri de muncă vacante, cele mai multe oferte fiind înregistrate la Deva - 175, Hunedoara - 175, Oăștie - 135 etc. Cei mai căutati sunt confectionerii textili - 133 de posturi.

la-țî primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pen- * tru a fi rezolvate cât mai re-CUVA^^L pede cu putință.Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe adresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa daniel.ian- cu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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Tradiționalul festival folcloric al padurenilor de la Poienița Voinii a ajuns în acest an la cea de-a XXV-a ediție, care se va desfășura în perioada 26 - 27 august. Timp de două zile, Ținutul Pă- durenilor va răsuna de cântecele interpretilor și ale formațiilor de muzică populară, /p.6
(Foto: T. Mânu)

Romii nu
■ 35 de milioane de 
euro, fonduri UE, pot fi 
inaccesibile pentru gru
purile de romi.

Deva (I.J.) - Gele 35 de milioane de euro însă par o sumă inaccesibilă pentru romi care nu au acces nici măcar la un calculator de unde pot obține informații utile. ONG-urile de 

țineri. Aceasta pentru că pensionarii au diverse datorii neplătite la timp, temeiul legal pentru aceste popriri fiind hotărârile judecătorești specifice fiecărui caz. Datoriile acestor pensionari se ridică la aproximativ 260.000 lei noi, aceasta însemnând o medie de 70 lei noi pentru fiecare pen

ajung la banii UEr'omi din județ consideră că zează nimic concret.------------ județ------------------  tot ceea ce s-a făcut pentru ei au fost vorbe goale. Imagine și nu fond. Chiar și Grupului de Lucru Mixt special creat pentru un dialog cu aceștia se pare că n-a dat rezultate după 9 luni de la constituire. întâlnirea de ieri a grupului s-a lăsat cu voci ridicate, discuții în contradictoriu, adică exact ce reclamă romii: nu se reali- 

sionar datornic. “Principalele motive ale popririlor sunt împrumuturile nerambursate de la diverse instituții bancare și cooperative de credit, rate neplătite la timp la diferite case de ajutor reciproc”, a declarat Ecaterina Brad, director economic la CJP. De asemenea, există pensionari care

____________ _________ _ „Sperăm să putem scrie proiecte. Grupul speră să realizeze o legătură, iar eu mă ofer să-i ajut în mod gratuit”, declară Mircea Zidărescu, facilitator comunitar. După 3 ore de discuții, o concluzie nu s-a definitivat. „Dialogul care există între ONG-uri de romi și autorități rămân la stadiul de discuții”, spunea Armacel Rad.

5trebuie să mai achite încă pensii alimentare pentru copii, iar alții au datorii fată de asociațiile de locatari și au fost obligati să le plătească prin sentințe ale instanțelor. Potrivit legilor în vigoare, popririle din pensia unei persoane nu pot depăși mai mult de o treime din totalul venitului.

Troița din BăițaBăita (I.H.) - De un timp nu mai e liniște în comuna Băita deoarece un enoriaș al locului “a legat” o cruce de lemn la marginea unui drum. Până aici nimic deosebit, lăudabilă fapta, însă crucea nu e pusă creștinește, mai exact e cu spatele la trecătorii drumului, /p.3
i Fonduri pentru agricultura
I După integrarea României in UE, fermierii autohtoni 

vor primi doar un sfert din subvenția pe care o 
primește un membru UE.

V i

Accident mortal în mină

Fonduri europene în 2007

HF 698 milioane euro 
Programe finanțate

I”
Proiecte de infrastructură rurală

*/?**■“ | 2.300

Număr ferme agricole sprijinite

1.600

GTsfics! C.. sursa: Ministerul Agncuîtuni

■ în Valea Jiului s-au 
produs 200 de accidente 
de muncă, dintre care 
două soldate cu morți.

Livezeni (M.S.) - Un angajat de la Exploatarea Minieră (EM) Livezeni și-a pierdut viata într-un accident de muncă produs în timpul nopții de miercuri spre joi, după ce a fost strivit de o grindă metalică, în subteran. Electricianul Vasile Pop, în vârstă de 37 de ani, se afla într-o zonă în care se executau lucrări pentru pregătirea unui nou front de

lucru. Accidentul a avut loc la 400 de metri sub pământ, unde o echipă formată din patru oameni transporta armături metalice spre sectorul prevăzut pentru lucrările de deschidere și pregătire. La un moment dat, troliul pneumatic în care se afla agățată o grindă metalică s-a dezactivat, armătura a căzut și 1-a lovit mortal pe bărbat. Cauzele accidentului vor fi cercetate de ITM Hunedoara. Vasile era angajat al EM Livezeni de opt ani și are o vechime în muncă de 16 ani. Bărbatul era căsătorit și tată a doi copii minori.

Steaua e xultă că va juca cu Real Madrid, dar și plânge, pentru că Olympique Lyon și Dinamo Kiev, celelalte două adversare, sunt echipe tari, /p.7 
(Foto: T. Mânu)
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• Posibilă tfteitâ. Președintele nord-core- 
ean, Kim Jong-ll. ar putea vizita China săp
tămâna viitoare pe fondul intensificării te
merilor privind efectuarea unui posibil test 
cu arme nucleare de către regimul comunist 
de la Phenian. Vizita ar avea ca principal 
obiectiv discuții pe marginea testelor nuclea
re nord-coreene cu președintele chinez, Hu 
Jintao.

Botoș, reactivat de președinte

Cere eliberarea 
jurnaliștilor

Gaza (MF) - Premierul palestinian, Ismail Hani- yeh, a cerut ieri eliberarea celor doi jurnaliști ai Fox News, răpiți în urmă cu zece zile la Gaza, după ce capturarea lor a fost revendicată de o grupare necunoscută. „Fac apel către cei care sunt în spatele acestei răpiri să-i elibereze pe cei doi jurnaliști, teferi și nevătămați. Vrem să ne exprimăm încă o dată solidaritatea cu cei doi jurnaliști răpiți și cu rudele lor”, a declarat Haniyeh. O grupare islamistă din Gaza, Brigăzile Sfântului Jihad, a revendicat miercuri răpirea celor doi jurnaliști, cerând SUA să elibereze în 72 de ore toți „prizonierii musulmani”.

Ismail Haniyeh (Foto, epa)

John Abizaid
(Foto: EPA)

Optimism
Bagdad (MF) - Șeful 
Comandamentului
Central american, ge
neralul John Abizaid, 
a salutat progresele 
înregistrate de trupe
le americane în secu
rizarea orașului Bag
dad, subliniind că Ira
kul e departe de un 
război civil. „Cred că 
în ultima vreme au 
fost înregistrate pro
grese importante în 
securizarea capitalei. 
Suntem foarte opti
miști că situația se va 
stabiliza", a afirmat 

. Abizaid. El a afirmat 
că aprecierile pe care 
le-a făcut îh urmă cu 
câteva săptămâni în 
Senatul de la Wash
ington au fost inter
pretate greșit. în tim
pul întâlnirii cu mem
brii Congresului, Abi
zaid declara că vio
lențele interconfesio- 
nale și interetnice din 
Irak luaseră o am
ploare fără precedent.

*f Președintele Băsescu 
l-a reactivat ca general 
de brigadă pe fostul 
procuror general.București (MF) - Președintele Traian Băsescu a semnat, ieri, decretul de activare ca general de brigadă a fostului procuror general al României, II ie Botoș, la propunerea mi- nistului Apărării, Teodor Ata- nasiu.în cererea adresata șefului statului, ministrul Atanasiu arată că potrivit Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare, la propunerea procurorului militar șef al Secției Parchetelor Militare, îl re

nte Botoș (Foto: EPA)cheamă din rezervă în activitate pe Ilie Botoș la Ministerul Apărării, în vederea numirii ca procuror militar șef al Serviciului de urmărire penală în cadrul acestei secții.

Ilie Botoș și-a dat demisia din fUncția de procuror general al României în 21 iulie, ca urmare a scandalului provocat de dispariția lui Omar Hayssam.
După HayssamDemisia lui Botoș survenea declarației ministrul Administrației și Internelor, Vasile 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 in care a fost instrumentat dosarul acestuia.Ministrul Justiției, Monica

Macovei, a declarat, în 14 august, că magistrații au informat polițiștii despre punerea în libertate a lui Hayssam.Pe de altă parte, Botoș a declarat că toate măsurilelegale de monitorizare „expiraseră” în cazul omului d® afaceri sirian. -1Generalul magistrat Ilie Botoș a fost trecut în rezervă înainte de numirea caprocuror general al României, el preluând această funcție în septembrie 2003.

Ajutoare O comisie pentru refUgiați aparținând Națiunilor Unite a ajuns în Liban cu ajutoare constând în hrană și adăposturi pentru libanezii care s-au întors la casele lor, după instituirea armistițiului. Multe dintre case au fost distruse în urma bombardamentelor israelîene ce au avut loc în sudul Libanului. (Foto: epaj

El a fost unul din magistrații militari care a soluționat, printre altele, dosare ale revoluției, precum cele referitoare la crime ale fbs ecu- ritățl.
Rachete Japoniei

Propunere avantajoasăWashington (MF) - Statele Unite au anunțat, miercuri, că ar putea ridica embargoul impus Cubei în urmă cu aproximativ 44 de ani, dacă liderii de la Havana se angajează să demareze o perioadă de tranziție democratică a regimului.„în deplin acord cu Congresul”, administrația americană este pregătită să „ridice embargoul impus Cubei” dacă Guvernul interimar de la Havana adoptă democrația, respectă drepturile omului și pregătește a- legeri libere, a declarat adjunctul Secretarului de Stat pentru America Latină, Tom Shannon.La 31 iulie, Fidel Castro a transferat temporar puterea fratelui său, Râul, în urma unei operații intestinale.Tom Shannon a reamintit faptul că, în 2002, președintele George W. Bush a făcut o propunere similară care a fost respinsă de Fidel Castro.„Această propunere va fi mereu valabilă. Dacă regimul cubanez este pregătit să elibereze prizonierii politici, să respecte drepturile omului, în special cele legate de exercițiul democrației, și dacă este gata să permită crearea unui mecanism pentru desfășurarea de alegeri libere, atunci, în deplin a- cord cu Congresul, vom examina mijloacele de ridicare a embargoului”, a precizat Shannon.

Tokyo (MF) - Statele Unite au propus Japoniei livrarea a 80 de rachete antirachetă de tip Patriot, după testele cu rachete nord-coreene de la începutul lunii iulie, a anunțat agenția de presă niponă Kyodo. Japonia, care accelerează amplasarea unui scut antirachetă, intenționează să accepte oferta Statelor Unite, adaugă Kyodo, citând surse a căror identitate nu o precizează.Ministerul japonez al Apărării urmează să producă sub - licență, până la sfârșitul acestui deceniu, rachete sol-aer Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3), însă preferă, pentru moment, să cumpere sistemele direct de la SUA.Agenția Kyodo a precizat că Ministerul Apărării a cerut un buget de 11,6 miliarde» de .yeni (78 de milioane de eu- - ro) pentru achiziționarea rachetelor americane.PAC-3 este o rachetă sol-aer teleghidată, care poate intercepta alte rachete, inclusiv cele nord-coreene de tip Ro- dong, cu o rază de acțiune de circa 1.300 de kilometri. i
Convorbire telefonică
Ahmadinejad Băsescu
R Președintele iranian: 
în problema platformei 
nu există „un act de oști-

Castro a fost de neînduplecat în fața propune
rilor SUA (Foto: arhivă)

litate față de România".București (MF) - Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad l-a asigurat, la telefon, pe președintele Traian Băsescu că ceea ce s-a întâmplat cu platforma Orizont nu este „un act de ostilitate față de România”, iar cei doi omologi au convenit că este vorba despre evenimente de natură comercială.Președintele Traian Băsescu a avut o convorbire telefonică, miercuri seara, cu omologul său iranian, Ahmadinejad Mahmoud, privind evenimentele de pe platforma petrolieră Orizont, se arată în- tr-un comunicat al Administrației prezidențiale.Băsescu a apreciat, în cadrul convorbirii, disponibilitatea părții iraniene de a negocia cu Grupul 5+1 privind programul nuclear al Iranului.
Relații bilaterale„Cu ocazia convorbirii telefonice, cei doi președinți au abordat problematica relații

lor bilaterale și comerciale fiind de acord că există potențial pentru îmbunătățirea volumului schimburilor comerciale”, mai informează Președinția.Compania Grup Servicii Petroliere (GSP) a anunțat, marți, că una dintre platformele sale petroliere din Golful Persic, Orizont, a fost atacată în cursul dimineții de un elicopter militar iranian, iar trupe înarmate au urcat la bordul platformei, după care compania a pierdut legătura cu *cei 26 de angajați, majoritatea români.
Informații trunchiateAmbasadorul Iranului în România, Aii Akbar Farazi, a declarat, miercuri, că incidentul de pe platforma petrolieră Orizont este urmare a u- nui litigiu comercial între o firmă românească și una iraniană, iar armata a intervenit numai pentru transmiterea unei hotărâri judecătorești firmei GSP.El a spus că informațiile redate de presa română au fost în parte neadevărate și sunt doar în interesul firmei românești Grup Servicii Petroliere.

Răspunsul Iranului, / 
nesatisfăcător pentru SUA
■ SUA: Propunerea 
Iranului de a negocia 
se încadrează cu greu 
în termenele CS. “Washington (MF) - Statele Unite au declarat că propunerea Iranului de a purta negocieri în dosarul nuclear se încadrează cu greu în termenele impuse de Consiliul de Securitate ONU, dar nu au respins categoric răspunsul Teheranului.Casa Albă a declarat că a analizat, împreună cu alți membri ai Consiliului de Securitate, următorii pași care trebuie făcuți, iar Franța a declarat că propunerea Iranului de a purta negocieri în dosarul nuclear nu poate fi acceptată decât dacă Republica islamică suspendă mai întâi programul de îmbogățire a uraniului.
Ofertă de analizat„Recunoaștem faptul că Iranul consideră că răspunsul său reprezintă o ofertă serioasă și o vom analiza.

Cu toate acestea, răspunsul dat se încadrează cu greu în condițiile impuse de Consiliul de Securitate, care cere suspendarea deplină și în mod verificabil a activităților de îmbogățire și retratare a uraniului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Dana Perino.Președintele american, George W. Bush, a avut discuții cu secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, care intenționează să viziteze Orientul Mijlociu, inclusiv Iranul, în următoarele zile.Analiștii afirmă că răspunsul Iranului a avut drept scop divizarea membrilor cu drept de veto în Consiliul de Securitate ONU.Ministrul francez de Externe, Philippe Douste- Blazy, a precizat - la rân- dul său - că statele lumii( sunt pregătite să dea curs cererilor Teheranului de a purta negocieri doar în cazul în are acesta își suspendă programul de îmbogățire a uraniului.
Cuvântul liber 

este au’ditat de 
Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.
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Enoriași nemulțumiți de trortă
5 5 5

• Delegație. O delegație a municipiului Hunedoara se află în orașul ungar Szombat- hely, unde participă la sărbătoarea localității „Carnavalul istoric Bavaria". Cele două orașe sunt înfrățite de mai mulți ani și au dezvoltat relații de colaborare economice, sociale și culturale. (M.S.)
• Fără cazier fiscal. Firmele, asociațiile familiale și persoanele fizice nu vor mai fiObligate să prezinte cazierul fiscal când solicită înregistrarea la Registrul Comerțului. Aceste informații urmează să fie comunicate electronic de către Ministerul Finanțelor la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, în cel mult 24 de ore. (T.S.)

■ O troiță de lemn a 
stârnit nemulțumiri 
printre enoriașii 
comunei Băița.

lOAN HUGHIUR

DIAGNOSTIC: BALCANISM

Tiberiu Stroia
tjberiu.stroia@informmedia.ro

Flutur, popii și 
sfântul SAPARD

Băița - Problema a plecat de la dogma conform căreia orice cruce trebuie sa fie cu fața spre răsărit. Cum răsăritul era tocmai în partea cu gardul gospodăriei “ctitoru- liji”, crucea, respectând cu sfin-țenie orientarea, etalează drumețului partea din spate, iar acest lucru iarăși nu e tocmai bun.“Nu se poate așa ceva! Păi aici o să fie nedee, o să vină lume de prin alte părți! Ce o sa zică de noi?” a spus loan Guga, locuitor al comunei.
Auzind că și Dumnezeu are o grădină 

mare, șeful peste agricultura patriei, nea 
Gheorghe a Iu1 Flutur s-a gândit, probabil, că 

preoții sunt în măsură să explice țăranului 
muritor cum să acceseze programul SAPARD. 
Drept pentru care a strâns vreo 700 de preoți 
de prin părțile Moldave și i-a îndemnat ca, 
după slujba de duminică, să instruiască eno- 
riașu' despre cum stă treaba cu SAPARD-ul 
ăsta. Adică să-i țină o predică de genul: 

l Ascultă fiule, lasă de-o parte concepțiile 
' păcătoase despre CAP și alege calea cea 

dreaptă a sfântului SAPARD, cel degrabă 
pogorât din cetatea Uniunii Europene. Și 
roagă-te ca să-ți trimită purcoaie de euroi cu 
care, în nimicnicia ta, să-i cumperi Joianei 
mulgătoare mecanică. Și nu care cumva să 
uiți, păcătosule, să plătești și pentru o pușcă 
cu care să-i asiguri godacului o trecere ușoară 
spre veșnicele plaiuri ale vânătoarei. Dar cel 
mai important lucru este să ai grijă că drumul 

"asta până la sfântul SAPARD este bântuit de 
două blestemății: diavolul Șpagă și perfidul 
Comision. Amin!

Turiști și mizerie la Geoagiu
■ Lipsa de civilizație a 
românilor face ca 
stațiunea să arate une
ori deplorabil.

Daniel I. Iancu________________
daniel.iancu@informmedia.ro

Geoagiu-Băi - Maria Do- broiu, din Tg. Mureș, a petrecut în acest an mai multe zile în Geoagiu-Băi și ne-a trimis mai multe păreri despre cum vede un turist stațiunea. „După ce ani buni vii la Geoagiu-Băi, poți stabili niște indicatori de calitate a serviciilor care ți se oferă. Desigur, impresiile celor veniți în anumite locații sunt diferite; în ce mă privește, Geoagiu-
Următoarea etapă e să vedem țăranii pe 

la biserică plătind acatiste sfântului

Pozele trimise de cititorii noștri, făcute fie cu aparatul foto digital, fie cu mobilul, vor apărea în Cuvântul liber (Foto: Feher Jozsef)

Fii reporterul ziarului nostru!

Șpagă și Comision.

SAPARD, după care să tămâieze birourile 
funcționarilor pentru a îndepărta diavolul

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

- Farmacia veterinară S C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune
doara
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

■ Fotografiile și știrile 
trimise de cititorii 
noștri vor apărea în 
Cuvântul liber.Ai asistat la un accident și ai făcut poze cu aparatul digital sau cu telefonul mobil? Ai acum șansa ca pozele tale să apară în ziarul nostru! Poți deveni reporter Cuvântul liber trimițându-ne prin e-mail pozele, împreună cu o scurtă explicație despre evenimentul la care ai fost prezent.Fotografia făcută de tine va apărea, alături de numele tău, în paginile ziarului nostru, după ce noi vom verifica știrea dată de tine. Ai, astfel, ocazia să devii reporter Cuvântul liber, în adevăratul înțeles al cuvântului.
Reporter la CuvântulCele mai interesante poze sunt, desigur, cele de la accidente sau incendii, însă ne interesează fotografii și de la alte evenimente, mai ales dacă sunt ieșite din comun, însă, atenție! Fotografiile trebuie realizate exclusiv în locuri publice, respectând dreptul la viață privată a cetățenilor.

Localnicii așteaptă remedierea situației (Foto: t Mânu) loan Guga, nemulțumit de orientarea cruciiCe e de făcut? Dacă se întoarce crucea nu e bine, că nu mai e cu fața la răsărit. Dacă se mută crucea pe cea
Băi înseamnă Vila Sanda, unde sunt primită cu multă ospitalitate. De Sfânta Maria am asistat cu multă plăcere la spectacolul organizat ca în fiecare an. A fost frumos, dar de ce s-a mai organizat acel foc de artificii? Poate că acei bani ar fi fost mai bine folosiți pentru o bibliotecă în stațiune, un bancomat, un punct de schimb valutar sau, de ce nu, pentru curățenia în stațiune, pentru că e mare nevoie”, ne-a scris Maria Dobroiu.Am luat legătura cu primarul orașului Geoagiu, Simion Mariș, care ne-a explicat că mizeria se datorează tot turiștilor. „Ne străduim să menținem curățenia în

Fotografiile realizate de cititorii noștri pot fi trimise prin e-mail, sau aduse direct la redacție
(Foto: Feher Jozsef)Imaginile vor fi trimise pe adresa de e-mailcuvantul@informmedia.ro, de preferință în format JPEG, alături de câteva rânduri care să cuprindă informații privind ce s-a întâmplat, locul 

laltă parte a drumului, iar nu e bine, că nu mai e lângă gospodăria celui care a ridicat-o. Cum va reuși piosul

Simion Mariș (Foto: t. Mânu)Maria Dobroiu (Foto: T. Mânu) stațiunea Geoagiu-Băi, dar este un lucru extrem de dificil. Niciodată în ultimii 16 ani nu a mai fost un număr atât de mare de vizitatori care, în fiecare zi, lasă în urmă o mizerie de neimaginat. Trebuie să mobilizăm forțe suplimentare pentru a putea men-

(localitatea, strada), precum și data (ziua, ora).De asemenea, trece la subiectul e mailului: „Reporter Cuvântul”, pentru ca informațiile trimise de tine să fie tratate cu prioritate. 

enoriaș și oamenii locului să se împace cu legile cerurilor, asta numai Dumnezeu o va ști...!

ține curățenia și a crea o impresie plăcută celor ce vizitează Geoagiu-Băi, însă lucrurile nu sunt deloc simple. Totul ține de lipsa de civilizație a unora care aruncă i gunoaiele peste tot. Și este păcat, pentru că e o zonă frumoasă”, ne-a spus Mariș. n

Atenție! Atât în cazul fotografiilor, cât și al informațiilor, anonimele nu vor fi luate în considerare.Nu poți deveni reporter Cuvântul liber dacă nu-ți dai numele!

mailto:tjberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:cuvantul@informmedia.ro


COTIDIAN /4vineri, 25 august 2006
1530 - 5-a născut Ivan cel Groaznic, primul țar al Rusiei 
(m. 1584).
1819 - A murit James Watt, inventatorul mașinii cu aburi 

în 1769 (n. 1736).______________________
1867 - A încetat din viață Michael Fara
day, fizician și chimist britanic, cel care 
a descoperit inducția magnetică (n. 
1791). > \ .

1873 - S-a născut actrița Lucia Stur- 
dza Bulandra (m. 1961).__________ __

1900 -A încetat din viață Friedrich Nietzsche, filosof 

german._________ _________________________ ;____  :
1907 - A încetat din viață Bogdan Petriceicu Hasdeu, scri
itor, folclorist, lingvist și Istoric, care a pus bazele științifice 
ale filologiei românești (rț. 1838). ....__
2004 - A murit i vârsta de 47 ani, cântăreața americană 

Laura Branigan (foto) (a lansat hituri precum „Gloria" șl 
„Seif Control").

Cerul va fi noros și va ploua, posibil furtună. Temperaturile minime vor fi de 8°C, iar maximele nu vor depăși 24°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer mai mult noros și posibile averse de ploaie. Temperatura minimă va fi de 6°C, iar maxima de 20°C.
Duminică. Cerul va fi mai mult senin. Temperatura minimă va fi de 14°C, iar maxima va fi de 28°C.

Soluții Intiffimei din numinjl pcmdant; T-N-S-O- BUBUITURI - NR - URLET - LEUT - 
UM - A - TIUIT - TN - SEA - NICA - E - JAF - ARC - SC - FEL - AE - L2 - ROASA - SOQUN - 
BOT - POR - MAIA - ROMAN - TOGA - METAN - LENE
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Berbec

începeți o lucrare da pe urma, căreia veți caștlga bine. Nu 
vă feriți să cereți ajutorul prietenilor, dacă aveți nevoie 
Vă sfătuim să discutați calm cj cel din jurul dvs.
Taur

Dimineață este posibil să vă enervați pentru că nu aveți 
bani să plecați într-o călătorie în Interes de familie. S-ar 
putea ca o rudă să refuze să vă împrumute.
Gemeni

Sunteți lăudat de șefi pentru felul în care vă faceți treaba’* 
S-ar putea să nu vă lasă o afacere din cauza unei situații' 
nefavorabile. Vă sfătuim să evitați întâlnirile cu prietenii, ,
Rac

Aveți tendința să fiți Irascibil din cauza oboselii. Ar fl bine 
să evitați discuțiile în contradictoriu, de asemenea sunteți 
predispus la probleme de sănătate.

Leu
Dimineață, s-ar putea să fiți Iritat din cauza neînțelegerilor 
cu un partener de afaceri. Vi sfătuim să discutați calm șl 
să încercați sâ ajungeți la o concluzie comună.
Fadoari

Puteți avea mici întârzieri, cauzate de evenimente 
neprevăzute. Vă recomandăm să nu vă puneți, mari spe
ranțe într-o afacere, ca să nu fiți dezamăgit.
Balanță

Se pare că sunteți stresat pentru că nu primiți nici un spri
jin la serviciu, Aveți grijă să nu îl jigniți pe cel din juri S-ar 
putea să aflățl că un prieten apropiat a suferit un accident.
Scorpion

Dimineață, vă enervați la serviciu pentru că primiți sarcini' 
suplimentare. Vă recomandăm să fiți prudent. S-ar putea 
ca șeful să nu fie în toane prea bune astăzi!
Săgetător

Sunteți hotărât să plecați într-o călătorie de afaceri pe care 
ați tot amânat-o. Partenerul de viață vă reproșează că nu 
ați ales cel mal bun moment.
Capricorn

S-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că ați 
cheltuit prea mult pentru un obiect de care nu era nevoie 
acum. Vă sfătuim să evitați speculațiile financiare.
Vărsător

S-ar putea să fiți implicat într-un scandal la serviciu, din 
cauza bârfelor unul coleg. Vă recomandăm să vă contro
lați reacțiile, pentru că neînțelegerile se vor lămuri.
Paști

Astăzi nu este Indicat să circulați cu mașina, pentru 
există pericolul să fiți implicat într-un accident. Dacă 
aveți încotro, vă sfătuim să fiți foarte: prudent.

o

Calendar Creștin Ortodox ________
Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit

Calendar Romano-Catolic ____
Ss. Ludovic, rege *; losif de Calasanz, pr. *

Catendar^reco-Catolic _ ____ __________
Aducerea moaștelor S Bartolomeu, ap, la Veneția (în 830), 
S Tit, ap (+ sec I).

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CĂȘTIGATI

iNTBEBUPEBI APĂ, GAZ, CURENT

Gaz metan____________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan,

Energie electrică ______ _______________ ___
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Apă _ _ '..
Furnizarea apei va fi întreruptă în Deva, între orele:
- 08:00 - 15:00 - în zona gării.

In perioada 1-26 august, Cuvlntul llbar vru si-l 
demonstrezi dt de u;or te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect Integrama apiruti tn flecare ediție 
a zlamlul $1 trfmlte-o allturl de talonul completat, pe 
adresa redacției: Deva, str, 22 Decembrie, nr. 37A. 
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o tn cutllla spe
ciale Cuvlntul liber, pini tn 31 august. Extragerea va 
avea loc tn 31 august, tn prezența unei comisii. 
PREMIUL ISTE EXPRIMAT IN BONURI VALORICI. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8406. 
Persoana de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media ;l nici rudele acestora de gradele I si II.

Nume..........................................Q|c
Prenume...............................   X
Adresa...................................... ’j’
....................... Tel...................... !
Localitatea............................... I
Sunteți abonat la Cuvântul liber? ! 
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Paste Elia
Ingrediente: 1 piept de pui refrigerat sau creveti, o pungă de paste, 2 cepe mici, 200 g cașcaval, 400 ml smântână, ketchup dulce sau picant, 5 ouă.
Preparare: Pastele se pun la fiert, când sunt fierte se scurg de apă și se amestecă, fiind calde, cu 200 ml smântână și 100 g cașcaval ras pe răzătoarea mică. Pieptul sau creveții se taie bucăți mici care se călesc în puțină apă cu ulei împreună cu ceapa tăiată mărunt. Când sunt gata se dau deoparte de pe foc și se amestecă cu ketchupul dulce sau picant. Cele 5 ouă se bat separat și se amestecă cu cele 2 compoziții (pastele + pieptul). Se așază într-un vas și se dau la cuptor pentru 45 de minute. Când sunt aproape gata, se pune deasupra restul de cașcaval ras.

Knnăl (foto: a-hivâ)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Copila cu mâini mur- 
fSdare (partea a ll-a) 

(dramă, Italia, 2005) 
1035 50 de ani de divertis

ment în 50 de emisiuni 
11:30 Teoria conspirației (r) 
12:05 Misterele din Sankt 

r eteisburg (r) (ep. 39, 
dramă, Rusia/SUA, 
2006)

13:00 Planeta îh ieanșl (r) 
13:30 Desen mimate: Club

Disney (SU A)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

1430 Corry și restul lumii (r) ' 
“(ep. 36, comedie, SUA, ; 

2003). Cu: Ben Savage 
1530 Călărește Vaquerol 

(western, SUA 1953). 
Cu: Robert Taylor

17:05 Cony și restul lumii 
“(ep. 37, comedie, SUA, 

2003). Cu: Ben Savage 
1730 Doctor Becker (ep. 14, 

0 comedie, SUA, 1998) 
18:00 Misterele din Sankt 

©Petersburg (ep. 40) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:10 Parfum de glorie... 
cu Daniel Negreanu 

20:40 3,2,1,0... Start Mama
ia 2006. Transmisiune 
de la Mamaia

21:00 Festivalul National de 
Muzică Ușoară Mama
ia, 2006. Secpunea 
interpretare (I). Trans
misiune directă

22:00 Festivalul National de 
Muzică Ușoară Mama
ia, 2006

23:00 Jurnalul TVR. Sport 
2330 Festivalul National de 

Muzică Ușoarâ Mama
ia, 2006. TVR 50 
Recital (I). Transmisi
une directă

1:00 Cazul Furtwăngler 
(dramă, Fr./Anglia/Ger- 
mania/Austria, 2002). 
Cu: Harvey Keitel

3:00 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

4:00 Fortăreața Shaka Zulu 
(partea a ll-a) (r) 
r^wntnri SUA. 2001)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmpiâ 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
0(film serial, 

reluare)
10:00 Marele restaurant 

a(film artistic,
reluare) 

12:00 Apropo Tv
(reluare) 

13:00 Știrile ProTv 
14:00 Urgia (film artistic, 
Yfă|dramă, România,

1977). Cu: Gheorghe 
Cozorici, Nicolae Prai- 
da. Regia: Andrei 
Blaier 

16@ Tânăr șl neliniștit (s).
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
1830 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

20:30 Misiune pe Muntele 
» r Morții

(film artistic, acțiune, 
SUA 1997).
Cu: Hulk Hogan, 
Cari Weathers, 
Shannon Tweed. 
Regia:
Jon Cassar 

22:45 American Ninja 4 
® 8 "(film artistic, acțiune,

SUA, 1990).
Cu: Michael 
Dudikoff, David 
Bradley, James 
Booth, Dwayne 
Alexandre.
Regia:
Cedric Sundstrom 

0:45 Misiune pe Muntele 
S Morți (film, r) 

230 La Bloc (r) 
3:00 American Ninja 4

(film, r)
430 Apropo Tv (r) 
530 Familia Bundy (r) 
6XX) Teo (r)

7:00 Știri
9.-00 V.I.P.
©(film serial) 

10:00 Concurs
Interactiv 

11XX) Anastasia
0(film serial).

Cu: Elena 
Konkova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov

12:00 Secretul Măriei 
«(film serial). 
“Destine a două surori 

gemene, cărora viața 
le-a rezervat destine 

total diferite.
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Crocodile Dundee

In Los Angeles
E'' (film artistic, 

reluare) 
16:00 Observator 
17:00 Zodia fluturelui 

(talk-show) 
19:00 Observator

• cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo

20:45 Joc îri doi (acțiune, 
SUA, 1997). Cu: Jean 

V Claude van Damme, 
Dennis Rodman, Mi
ckey Rourke. R.: Tsui 
Hark

22:45 Cu orice preț (acțiune, 
, .SUA, 1999). Cu: Don

„The Dragon" Wilson, 
Andrew Dice Clay, 
Fred Williamson. R.: 
Brad MacKenzie. 
Doi polițiști din Los 
Angeles, sub acoperire, 
încearcă să descopere 
cine distribuie steroizi 
luptătorilor de 
wrestling și 
culturiștilor.

1:00 Fete și băieți (s) 
2:00 Concurs interactiv 
3:00 Oaspeții împăratului 
O (dramă război, SUA 

1993). Cu: Gena Row
lands, Annabeth Gish, 
Chloe Webb, Phyllis 
Logan

430 Dosarele roșii (doc.) 
630 Stagiarii (s)

9:00 Sărutări furate (s) 10:00 , 
Plaja lui Măruță 1130 Cara-' 
catița (r) 1230 Dragul de Ray
mond (s) 13:00 înapoi la 
mătură (doc., r) 13:35 
Teleshopping 14:00 Fergus 
McPhail (s) 1430 încurcăturile 
lui Zack (s) 15:00 Împreună în 
Europal Magazin interetnic 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Experiența franceză (r) 17:00 
Dincolo de hartă 1735 
Sărutări furate (s) 18:30 Ulița 
spre Europa 19^0 Bazar 1930 ' 
Dragul de Raymond (s) 20:00 
Ray Mears - Lecții de 
supraviețuire (doc.) 20:35 
D'ale Iu' Mitică 2130 Jurnalul 
TVR. Știri, sport, meteo 22:10 
Liga gentlemanilor (s) 23:45 
Pnmul cerc (dramă, Danemar- 
ca/Suedia, 1972) 135
Povestea unui star: Jayne 
Mansfield (r)

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
630 Visuri fără preț (r) 830 La 
Tormenta (r) 930 Ciocolată cu 
piper (s, Brazilia, 2003) 1030 
Iubirea mea, păcatul (s) 1130 

Celebritate (r) 12:30 Minciuna 
(s) 13:30 înger sălbatic (s) 
1530 Visuri fără preț (s) 1730 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre
mea de acasă 1830 Rebelde 
(s, Mexic, 2004) 2030 La Tor
menta (s) 21:30 Tărâmul pasi
unii (s) 2230 Bărbatul visurilor 
mele (s) 2330 Celebritate (s) 
030 Poveștiri adevărate (r) 
130 Căsătorie de probă (r) 
2:00 De 3x femeie (r) 4:00 
Poveștiri adevărate (r)

06.30-07.00 Observator (r) 

16.30-16.45 Știri locale

•' țMri

7:40 Fantoma din adâncuri 
(dramă, SUA 2005) 9:15 Pi
zza, sufletul meul (aventuri, 
SUA 2005) 11:45 Renăscut 
din cenușă (dramă, SUA, 
2005) 14:05 Dumnezeu e 
jele: (dramă, Marea Britanie, 
2005) 15:45 Comoara națio
nală (aventuri, SUA 2004) 
17:50 Dickie Roberts: copilul 
vedetă (comedie, SUA, 2003) 
2u:uu Peșreie cei Mare 
(dramă, SUA, 2003) 22:00 
Calvanjl (dramă, Belgia, 2004) 
2335 Renăscut din cenușă 
(dramă, SUA 2005)

7:00 Mambo și pasiune (s) 
800 Știri N24 830 Revista pre
sei 9:00 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 10:30 Căsătoriți pe 
viață (s) 1135 Cosby (s) 12:00 
Quizzit 13:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment 2004) 
13:15 Look who is winning 
1430 A treia planetă de la 
Soare (s) 1530 That '70s Show 
(s) 16:00 Naționala de bere 
1630 Cuscrele (s) 17:30 Docul 
13 (s) 1830 Știri Național TV 
19:45 Jara Iu’ Papură Vouă 
20:00 Fotbal: Poli Timișoara ■ 
Gloria Bistrița (live)

7:30 Flavours - 3 bucătari (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:40 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 1130 
Tele RON 13:00 Garito - p. 
I+I116:05 Dragoste și putere 
(s) 17:00 Miss World România 
2006 17:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 19X» 
Mariana - Prețul inocenței (s) 
20:00 Pagerul (thriller, SUA, 
2002) 22:00 Totul despre sex 
(s) 22:30 Focus Plus 2330 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 24:00 
Miss World Romania 2006 (r) 
0:15 Un ceai în Sahara 
(dramă, Anglia/ltalia, 1990)

9:15 Droopy, maestrul detec
tiv (s, r) 9:40 Krypto, câinele 
erou (s, r) 1030 Cursa spațială 
(film, r) 14:15 Krypto, câinele 
erou (s) 14:45 Terapie inten
sivă (r) 16:00 Calea misterelor
(r) 17:00 Cei care plătesc 
cu viața (dramă, România, 
1991) 19:00 Terapie intensivă
(s) 20:00 Calea misterelor (s) 
22:00 Rock Star 
(comedie/dramă, SUA, 2001) 
0:15 Alias (s) 1:15 împreună 
pentru glorie (sport/dramă, 
SUA, 1986) 2:45 Rock Star 
(film, r)

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo 10:00 Euromaxx (r) 
1030 Euroblitz (r) 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Destinații la cheie (r) 
1230 Teleshopping 13:05 
Esentze (r) Cu llinca Vandici 
14:00 Teleshopping .14:35 
Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 1535 turomaxx 
(documentar) 16:00 Bibescu 
17:00 Vis de vacanță. Emisi
une de turism 1730 Pasul For
tunei 19:00 Știri 1920 Hobby 
Mix 20:00 Trenul vieții. Talk
show. Cu Liana Stanciu 22:00 
High Life. Cu Monica Stan 
2330 Biserica din Cărămidari

8:00 Realitatea de la 8:00 
9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea 114.-00 
Realitatea de la 14:00 15:15 
Deschide lumea I 17:00 Rea
litatea de la 17:00 17:45 Edi
torii Realității 13XX) Realitatea 
de la 18:00 20:15 Reporterii 
Realității 21XX) Realitatea de 
la 21:00 21:55 Prima ediție 
22:00 Zece fix. Cu Stelian 
Tănase și Mircea Dinescu 
23:00 Realitatea de la 23:00

Z

6:00 Motociclete america. ,s 
7:00 Spionii 8:00 Mari 
preotese 9:00 Confruntări și 
tiare vechi 10:00 Spectacolul 
rulotelor 11:00 Construcții 
colosale 12:00 Motociclete 
americane 13:00 Spionii 14:00 
Mari preotese 15:00 Con
fruntări și fiare vechi 16:00 
Brainiac. Maniaci ai științei 
17XX) Curse 18XX) Automobile 
americane recondiționate 
19:00 Construcții colosale 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 Motociclete americane 
22:00 Fălci în Pacific 23:00 La 
un pas de moarte 24:00 Big 
Daddy Kustomizer
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i la sanatoriu
• Fumat. Fumatul activ reprezintă principala 
cauză de îmbolnăvire cu bronșită cronică și 
doar într-o mai mică măsură boala poate fi 
cauzată de poluare. 7% din populația 
județului cu vârsta de peste 20 de ani suferă

vjjle bronșită cronică. (I.J.)

• Hepatită. Infecțiile hepatitice cu virus B și 
C reprezintă o amenințare. Medicii specialiști 
estimează că vor crește foarte mult costurile 
pentru acești bolnavi. Tratamentul pentru un 
bolnav cu hepatita C ajunge la 80 milioane 
lei vechi pe lună și trebuie urmat între 6 și 
12 luni. (I.J.)

■ Sanatoriul TBC din 
orașul Geoagiu este 
preferat de bolnavii din 
20 de județe ale țării.

Ina Jurcone___________________
In.Jurcon.tlnform.dl.ro

Geoagiu - Lipsa gratiilor, saloanele cu trei paturi și aerul ozonat de munte fac cei Sanatoriul TBC Geoagiu să fie In preferințele celor care au avut nenorocul să contracteze un TBC. „în spital nu sunt doar bolnavi TBC. 74% dintre aceștia suferă de flagel. Avem cazuri de bolnavi care TBC din Geoagiu să fie dotat cu aparatură modernăBolnavii așteaptă ca sanatoriul (Foto: CL)

Copiata serviciilor medicale
Deva (I.J.) - Ministerul Sănătății a elaborat un ordin privind tarifele practicate de spitale pentru serviciile medicale din afara pachetului minim. Valoarea nu va fi aceeași pentru fiecare spital ci în fUncție de cheltuielile curente ale spitalelor. Cheltuielile pot fi în fUncție de numărul și tipul personalului direct implicat, calificarea profesională și timpul mediu alocat realizării serviciului medical, precum și cheltuieli cu medicamentele și materialele sanitare utilizate în realizarea serviciului medical. Solicitarea unei a doua opinii medicale va fi taxată cu 200 de lei. Pacienții vor plăti 50 de lei pe zi pentru rezervă cu un singur pat, grup sanitar propriu, televizor și frigider, și 25 de lei pe zi pentru internarea într-un salon cu două paturi și grup sanitar propriu. Prevederile referitoare la copiată, taxe hoteliere și taxe la internare sunt prevăzute deja în proiectul de hotărâre pentru aprobarea Con- tractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe 2006.

au plecat de la sanatoriul Brad pentru că aici se simt mult mai bine. Din păcate, o parte a bolnavilor sunt cazuri sociale. După ce se tratează, nu avem unde să-i trimitem. Și dacă am face-o, s-ar întoarce rapid înapoi. Fără condiții adecvate și o alimentație corespunzătoare, boala recidi

vează. 250 de zile pe an funcționăm la capacitate maximă, adică 301 paturi", declară directorul economic al instituției, Horea Constantin.
Rezistența boliiSpecialiștii din spital spun că numărul îmbolnăvirilor de TBC este în scădere. „Crește

însă rezistența microbului la antibiotice. Numărul acestor cazuri a crescut cu peste 1000 în ultima vreme, ceea ce este dramatic”, susține dr. Stela Mihalache, medic specialist pneumolog.Problemele cu care se confruntă spitalul TBC din Geoagiu rămân cele de logis

tică. „Aparatele sunt vechi, din anul 1975. Așteptăm acum un aparat Rdntgen performant. Cele 200 de milioane de euro adunate din taxa pe viciu au fost atribuite spitalelor. Atunci vom obține și noi aparatură de înaltă performanță”, conchide Horea Constantin.

130 de zile au mai rămas 
până la integrarea în UE
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1 euro_________________________________________ 3,5314 lei
1 dolar________________________________________ 2,7543 lei (

1 liră sterlină___________________________________ 5,212 lei
1 forint________________________________________ 0,0127 lei |

1 DST 4,0972 lei

DM SITE PE II:

www.dsphd.devaonline.ro
Deva (IJ.) - Acesta este site-ul Direcției de Sănătate Pu
blică Hunedoara. Aici puteți găsi Informații legate de avize, 
autorizații, inspecția sanitară, medicina legală, colegiul 
medicilor și medicina de familie.
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dată. De asemenea, cifrele de 
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Hipotensiunea dă amețeli
■ Hipotensiunea se 
manifestă similar cu 
hipertensiunea și poate 
crea confuzie.

Iha Jurcone___________________
lna.jurconeeinformmedla.ra

Deva - Hipotensiunea este o boală ce poate fi tratată tot de cardiolog, ca și hipertensiunea. Ea se manifestă cu amețeli, oboseală, transpirații și dificultăți de concentrare a atenției și de memorie. Tensiunea arterială a unui hipotensiv este sub 10 mm Hg. Contrar hipertensiunii, valorile mici ale tensiunii nu reduc speranța de viață a

indivizilor, dar afectează calitatea vieții de zi cu zi. Hipotensivii acuză frecvent amețeli și prezintă riscul de a cădea. „Ei pot leșina in anumite circumstanțe: într-o încăpere supraîncălzită, după un îndelungat stat în picioare, în situații de stres, oboseală. Trecerea de la poziția orizontală la cea verticală declanșează hipotensiunea de scurtă durată și amețeli. Fenomenul este numit dehipotensiune orto- statică și înseamnă o slabă reglare a tensiunii cerebrale”, declară dr. Simona Strulea, medic specialist cardiolog în cadrul Spitalului Județean Deva. Tensiunea mică re-
Verificați-vă periodic tensiunea arterială! (Foto: cl)prezintă o problemă gravă când valorile tensiunii variază frecvent în raport cu cele normale. Este grav și dacă hipotensiunea scade brusc

sub 5 sau 6 mm Hg. Atunci inima nu mai are capacitatea de a iriga toate părțile corpului, dintre care creierul suferă cel mai mult.
Miliarde de lei pentru Liceul de Artă
■ După 12 ani, noua 
clădire a Liceului de 
Artă Deva ar putea fi 
finalizată.

CăLIN Bicăzan

Deva - Lucrările la noua clădire a Liceului de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” din Deva sunt în plină desfășurare. Muncitorii erau pe șantier încă de la primele ore ale dimineții de ieri.„Momentan, încercăm să finalizăm corpurile B și C, unde vor funcționa opt săli de clasă”, a declarat inspectorul școlar general Anișor Pârvu.Deși piatra de temelie pentru construcția noii clădiri a Liceului de Artă a fost pusă
Muncitorii trag din greu pe șantier (Foto: CL)cu 12 ani în urmă, imobilul nu a fost finalizat până acum. „Avem aprobarea pentru finalizarea lucrării și sperăm că în 2-3 ani vom reuși să o terminăm”, a mai spus

Anișor Pârvu. O primă parte din banii alocați pentru acest proiect au fost deja virați.
Lucrări de miliarde„Am primit deja 7,5 miliarde de lei vechi, urmând ca până la finalizarea lucrărilor să mai fie alocate fonduri în valoare de 100 de miliarde lei vechi”, a precizat, la rândul său, inspectorul școlar general adjunct, Simion Molnar.Vestea că imobilul va putea fi terminat a încântat-o, de-a dreptul, pe Ana Fodor, directorul Liceului de Artă “Sigismund Toduță“, din Deva.„Atât pentru mine, cât și pentru profesori este o mare bucurie că, în sfârșit, avem speranța că vom avea spațiile dorite, în care să ne putem desfășura activitatea”.

efectul dezinsecției? Au distrai țtaffîaifâ9

Nu au dispărut. E la fel ca înainte.Eu nu am observat nici o diferență.
Gabriela M., 
Deva

J

Este aceeași atmosferă. Nu mi se pare să se fi schimbat ceva.
Cristina AlmAșan, 
Deva

Da. Au dispărut țânțarii. Eu cred că acțiunea și-a atins scopul într-o mare măsură.
COSMIN SOFRON, 

Deva

Nu prea au dispărut țânțarii. A avut efect mic această dez- insecție, dar e important că se face ceva. 
Ionel Lobonț,
Deva

Dezinsecția a fost utilă și sunt mai puțini țânțari. Am observat asta în mai multe locuri din oraș. 
Marin BAlAnescu,
Deva

In.Jurcon.tlnform.dl.ro
http://www.dsphd.devaonline.ro
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• Accident ușor. Miercuri, în jurul orei 14:00, pe D.N.7, în Deva, șoferul unei Dacii, Viorel G., de 34 de ani, din Hunedoara, a surprins și accidentat ușor pe Nicoleta F. și Alina L, ambele din Simeria, care au traversat D.N.7 prin loc nepermis și fără să se asigure. Șoferul e cercetat pentru vătămare corporală din culpă. (I.H.)
• Distrugere. Cătălin B., de 27 de ani, din Petrila, fără ocupație, fără antecedente penale, este cercetat în stare de libertate de polițiștii Compartimentului de Criminalitate Judiciară Petroșani care au stabilit că în noaptea de 02./03.06.2006 a distrus un es- presor și o casă de marcat dintr-un bar din Petroșani, în valoare totală de 35 RON. (I.H.)
Teren pentru locuințe ANL

Hunedoara (M.S.) - Primăria Municipiului Hunedoara va transfera Agenției Na

e ardelean

ționale pentru Locuințe (ANL) un teren in

N. Schiau

suprafață de 3524 metri pătrați, pe care vor fi construite locuințe pentru tineri. Decizia a fost luată de Consiliul Local Hunedoara, care a hotărât ca transferul să se facă în mod gratuit, pe toată durata realizării obiectivului de investiții. Pe terenul în cauză se va ridica un imobil cu trei etaje și mansardă, în care vor fi realizate 80 de apartamente și garsoniere. Cere demisia prefectului

PPCD-ul și deconspirarea
Deva (D.I.) - Liderul filialei județene a PPCD (PNȚCD) Hunedoara, Emil Danci, a precizat ieri că formațiunea politică din care face parte a înaintat către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) o sesizare pentru ca tuturor celor din conducerea partidului (la nivel central și județean) să le fie verificate dosarele. „Acțiunea de deconspirare a celor care au colaborat cu securitatea a început de jos în sus. întrebarea este la ce nivel se va opri această acțiune? în acest sens, conducerea PPCD a și trimis la CNSAS o sesizare pentru a se verifica dosarele membrilor de partid. De altfel, noi considerăm că și celelalte partide ar trebui să procedeze la fel, deoarece oamenii au dreptul să știe pe cine votează. Ar trebui verificate și ‘dosarele șefilor de instituții județene, pentru că e necesar să se cunoască adevărul, în ce ne privește, dacă se va dovedi că unii dintre membrii PPCD au colaborat cu securitatea le vom cere demisia de onoare din partid”, a spus Danci. El a precizat că dacă cei vizați nu își dau singuri demisia, decizia finală va aparține organizațiilor din care fac parte.

Tăriceanu

Tăriceanu cere demisia din 
PNL a foștilor securiști

București (M.F.) - Delegația Permanentă a Partidului Național Liberal va cere demisia din partid a tuturor persoanelor care au semnat angajamente cu securitatea, a anunțat joi, la Mamaia, președintele PNL, premierul Călin Popes- cu-Tăriceanu. în cazul în care aceștia vor refuza să-și dea demisia, vor fi excluși din partid, a subliniat el.Premierul Tăriceanu a reamintit că scoaterea la lumină a dosarelor securității este rezultatul inițiativelor PNL, adoptate ulterior de Guvern. „Chiar dacă se poate vorbi de un cutremur pe scena politică românească, cred că acest cutremur este unul benefic”, a spus Tăriceanu, prezent, la Mamaia, la Școala de vară a Tineretului Liberal. Liderul PNL a adăugat că este necesară modificarea legii CNSAS, prin eliminarea sintagmei de poliție politică și publicarea dosarelor de securitate atât în cazul colaboratorilor, cât. și al ofițerilor de securitate. în opinia sa, trebuie făcută o distincție între cei asupra cărora s-au făcut presiuni pentru a colabora, cum a fost cazul deținuților politici, și cei care au ales această cale benevol.

Refuzat
■ Pe motiv că e arde
lean unui devean i s-a 
refuzat o invenție ce ar 
fi adus mari economii.

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia,ro

Deva - Pentru Aurel Marin- ca, din Deva, invenția este a doua natură. A muncit 40 de ani ca strungar și a făcut o pasiune din a inventa tot felul de dispozitive. Așa a ajuns să proiecteze un aparat pentru îndreptat jantele de Dacie.„Pe atunci nu mă gândeam să omologhez invenția. Vroiam doar să câștig un ban în plus. Oricum, nici astăzi nu cred să existe un astfel de dispozitiv”, a declarat inventatorul.
Aparat de descarcerareîn urmă cu șapte ani, Ma-rinca s-a gândit să inventeze un dispozitiv care să poată fi asamblat pe mașinile de descarcerare, care să rezolve toate problemele ce pot apărea la
■ Președintele PC vrea 
o verificare a Corpului 
de Control al Guvernu
lui la prefectură.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Petru Mărginean, președintele organizației județene a Partidului Conservator, a declarat ieri că investitorii străini și autohtoni din județul Hunedoara sunt obs- trucționați în activitatea lor de către prefectul Cristian Vladu. „Cer în mod public, încă o dată, demisia prefectului și cer să se autosesizeze
Galerii de artă

Deva. Galeriile de Artă 
„Forma”, din Deva, găz
duiesc expoziția de pic
tură a artistei Diana 
Udrea.
Hunedoara. Galeria de 
Arte. Expoziție ce pre
zintă lucrările de licență 
ale secției “grafică”, din 
cadrul Universității Na
ționale de Arte Bucu
rești - promoția 2006.

Spectacole

Poienița Voinii. Sâmbătă 
și duminică, 26 -27 au
gust, va avea loc „Festi
valul Pădurenilor - Dra
gan Muntean" ediția a 
XXV-a. Festivalul va 
debuta în prima zi la ora 
19.00 cu un spectacol 
folcloric intitulat „Sara 
bună, bade Ioanei". în 

spectacol: Mariana An- 
ghel, Traian Jurchela, 
Gheorghe Roșoga, Nico- 
lae Mureșan, Elena 
Evsei, Ana Almășana 
Ciontea, Valerica lanoși, 
Lia Ciobanu, Carmen 
Muntean, Alisa Toma, 
Ciprian Roman, Ovidiu 
Homorodean, Valentin 
Crainic și Eugen Pistol, 
acompaniați de Grupul 
instrumental „Doina 
Crișului” din Brad, con
dus de Ionel Coza. în 

final, foc de artificii (ora 
24.00). Duminică, de la 
ora 11.00, la biserica 
din Poienița Voinii va 
avea loc o slujbă de 
pomenire în memoria lui 
Drăgan Muntean. Va fi 
urmată de un spectacol 
folcloric, pe Dealul Cor
netului (ora 12.00), 
susținut de formațiile 
artistice din Ținutul 
Pădurenilor: Bătrâna, 
Lăpugiu de Sus, Feregi,

Lelese, Lunca Cernii, 
Ciulpăz, Toplița, Ruda- 
Ghelari. Recitaluri ale 
interpreților: Mariana 
Deac, Nineta Popa, loan 
Bocșa, lonuț Fulea, 
Sergiu Cipariu, Petrică 
Moise, Viorica Brân- 
dușan, Bianca Mariș, 
Dorina Negru, Lidia 
Benea Matei, Mariana 
Suciu, Eugen Mihăilă, 
Nelu Ban Fântână, Ovi
diu Olari și Mihai Petre- 
uș. Prezintă: Valentina 
Melcea.
Hunedoara. Casa de 
Cultură. Sâmbătă, 26 
august, ora 18.00, va 

avea loc un concert de 
muzică pop, rock și 
country, susținut de for
mațiile Roy Martin Band 
și Gillie Larsen, din 
Norvegia.

pentru că

Corpul pompierilor militari a agreat invenția deveanuluiintervenții. „îi vedeam pe băieții ăia cum se chinuiesc cu tot felul de aparate acționate electric. Sau foloseau utilaje
Corpul de Control al primului ministru pentru a vedea ce se întâmplă în județul Hunedoara în cadrul acestei instituții. Nu se poate să ajungi „prim-secretar” PD pe județ și să te ocupi de racolări de primari și de intervenții în activitatea firmelor private”, a afirmat Mărginean. El a făcut aceste declarații ca urmare a faptului că firmei Slag Processing i-a fost retrasă autorizația de a exploata zgura din halda de steril de la Hunedoara, în timp de Gram- pet-ul face acest lucru în continuare. „Acum directorul firmei se consideră nedreptățit de autorități. Administratorul
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Sport
Petroșani. Stadionul 

„Jiul”. Fotbal: duminică, 
ora 18.00: Jiul Petro
șani - Politehnică lași 
(Liga I).
Orăștie. Stadionul Orăș- 

tie: Fotbal: vineri, ora 
18.00: Dacia Orăștie - 
CSM Sebeș (Liga III).
Hunedoara. Stadionul 
Corvinul. Fotbal: sâm
bătă, ora 11.00: Corvi
nul 2005 Hunedoara ■ 
Apulum Alba-lulia.
Deva. Baza Sportivă 
„ReaISport”, situată 
lângă Stadionul „Ce
tate”, are, pentru cei ca
re doresc să practice 
minifotbalul, două te
renuri cu gazon artificial 
(unul acoperit). Prețul 
de închiriere a unui 
teren este cuprins între 
500.000 și 1 milion de 
lei. Tel. 0742/051547, 
0722/210134.
Geoagiu. Ștrandul de la 
Geoagiu-Băi are pro
gram zilnic, între orele 9 
și 19. Sâmbăta și du
minica, cu începere de 

manuale. Așa că, împreună cu un inginer și un prieten lăcătuș am pus la punct un aparat de descarcerare acțio- 
firmei Slag este decis să sesizeze Consulatul Luxemburghez din București și organismele Comisiei Europene. De ce trebuie investitorii să știe că în Hunedoara pentru a putea face afaceri trebuie să ai spate în politică? Ce caută prefectul unui județ, prefect plătit din banii publici, într- un război dintre două firme care se ceartă pentru a-și împărți o haldă de zgură? Nici nu contează acum pentru care dintre firmele procesatoare de zgură a sărit prefectul. în final, contează doar că a dovedit că este părtinitor”, a precizat Petru Mărginean.

la ora 21.30, este 
deschisă discoteca.

Cluburi
„Night Club Latino”, din 
Deva, Calea Zarandului, 
cu program zilnic între 
orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club”, din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 

zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu rule
ta electronică. Re
zervări: 0254/221220. 
„Aristocrat” - club de 
noapte cu locații în 
Deva, Str. Pescărușului, 
nr. 42, și Simeria. str. 
Gheorghe Doja, nr. 39. 
Tel. 004-1723121382. 
„John’s Cafă" - cocktail- 

bar din Deva, deschis, 
zilnic, între orele 08.00 
- 02.00, pe str. Mihai 
Eminescu, nr. 2. Tel. 
0254/233511.

Parcuri

Deva. Parcul Cetate și 
Dealul Cetății sunt două 
obiective căutate de toți 

cei care doresc să se 
relaxeze in aer liber. De 
la poalele Cetății, de 
lângă Stadionul Cetate, 
se poate urca, pentru a 
vizita monumentul De
vei. cu telecabina.

Simeria. Parcul Dendro- 

logic de pe malul Mu
reșului oferă celor dor
nici o ieșire în natură 
Parcul este o atracție 
dendrologică de renume 
mondial și oferă nu
meroase atracții din 
acest domeniu.
Hunedoara. Grădina 
Zoologică, situată în 

zona Ciuperca, poate fi 
vizitată de luni până 
vineri, între orele 8.00 
- 18.00. Prețuri bilete: 
5.000 iei pentru copii și 
12.000 lei pentru adulți.

nat hidraulic. Acesta nu necesita alimentări la surse de energie electrică. în plus, forța exercitată de astfel de aparate hidraulice este net superioară celor acționate electric”, explică inventatorul.După ce a pus la punct aparatul, Marinca a trimis două scrisori celor de la Corpul Pompierilor Militari de unde a primit două răspunsuri. Astfel a ajuns la colonelul Nițâ.„Când am ajuns la București, la colonelul Aurelian Niță, acesta mi-a spus că eu nu pot fi autorul acestui utilaj. Și asta pentru că sunt ardelean. în schimb, el poate. Parcă m-a lovit cu ceva-n cap. Mi-am luat hârtiile și am plecat”, povestește Marinca.Inventatorul a mai spus că, dacă invenția sa era omologată, astăzi nu am fi fostobligați să importăm pe bani grei mașini utilate cu aparate de descarcerare.

Petru Mărginean
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Turism
Straja. Stațiune de tu

rism montan situată în 
județur Hunedoara, la o 
altitudine de 1445 m, 
stațiunea Straja înde
plinește toate condițiile 
pentru o vacanță per
fectă. Acces auto pe DN 
66 până în Petroșani și 
de aici la Lupeni. Din 
Lupeni se urcă la Stra
ja cu telescaunul. Cu 
trenul, pe ruta Timi
șoara Petroșani - Craio
va, cu schimb în Petro
șani către Lupeni.
Cabane la Straja: 
Cabana „Casa Albas
tră". încadrată la cate

goria trei stele, cabana 
oferă 10 camere cu câ
te 2 paturi, dotate cu te
levizor și servicii de res
taurant (40 de locuri). 
Informații la tel. 0721/ 
121175.
Cabana Montana. Oferă 

servicii de două și trei 
stele pentru 24 de 
camere și 120-de locuri 
în restaurant. Speciali
tatea casei: Rulada 
Montana. Camerele de 
trei stele sunt dotate cu 
televizor și minibar. 
Informații: tel. 0254;/, 
560662 sau 072? ' 

324776.
Villa Mara. Oferă 70 de 
camere cu 2, 3 și 4 

paturi, dotate cu baie 
proprie și televizor. 
Restaurantul, barul și 
sauna vilei vin în com
pletarea acestor servicii, 
pentru a oferi turiștilor 
condiții ideale de re- 
creere și odihnă.
Uricani - Câmpu lui 
Neag - Cheile Buții
- Complexul Cheile Buții. 
Tel. 0254/210 279.
- Pensiunea Retezat de 
la Câmpu lui Neag.

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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• Calificare dificilă. Rapid s-a calificat în turul I al Cupei UEFA, după ce a eliminat înpWurul II preliminar, formația bosniacă FK‘ Sarajevo cu scorul general de 2-1. După 0-1 în tur, giuleștenii au câștigat greu, ieri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în urma golurilor reușite de Buga (39) și Viorel Moldovan (min. 89). (C.M.)
• Minerul Lupeni fără bani. Dan Mănăilă, antrenorul echipei Minerul Lupeni a decis în urma înfrângerii de pe teren propriu cu Dacia Mioveni, din etapa a lll-a, ca jucătorii echipei sale să aibă contractele blocate. (MF)
Jiul testează doi sârbi

Petroșani (C.M.) - Rezultatele modeste din primele etape și problemele de efectiv provocate de accidentări sau suspendări

■ Campioana exultă că 
va juca cu galacticii, dar 
și-a redus speranțele de 
a trece de grupe.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.mannut@infcrmmedia.ro

Deva - Revenirea în grupele Ligii Campionilor după o întrerupere de 10 ani i-a adus cu adevărat Stelei adversari din elita fotbalului european. Tragerea la sorți care a avut loc ieri, la Monte Carlo, le-a împlinit roș-albaștrilor visul unui duel cu Real Madrid, cea mai titrată echipă a lumii, ai cărei jucători sunt supranumiți ’’galacticii”.Dar dincolo de acest ochi al campioanei României care râde, altul cu siguranță plânge, pentru că Olympique Lyon și Dinamo Kiev, celelalte două adversare, sunt echipe tari care-i pot frânge
Râul, căpitanul Realului și celelalte vedete ale galacticilor vor 
veni la București pentru jocul cu Steaua (Foto: epa)visul de a trece de faza grupelor. Gigi Becali, președintele FG Steaua, a declarat că după ce i s-a împlinit visul de a ajunge în grupele Ligii Campionilor, acum i s-a

îndeplinit și a doua dorință, cea de a aduce Real Madrid la București.
Becali, mulțumit“Mă bucur că aducem Real Madrid la București. Numai grupa cu Barcelona și Chelsea era imposibil de trecut. Nu la bani mă gândesc acum, ci la un rezultat bun și chiar dacă ieșim, să ieșim cu demnitate, adică să avem vreo trei victorii. Și noi avem ca obiectiv ieșirea din grupe, așa că Real sau Lyon trebuie să nu se califice”, afirma Becali.Oficialul stelist, Gigi Becali, a precizat că vrea ca echipa Steaua să dispute primul meci în deplasare, pentru a se reface gazonul stadionului propriu. “Acum, ce-o vrea Dumnezeu! Aș vrea primul meci în deplasare, ca să aibă timp să se refacă gazonul”, a comentat el.

Gir-cala Ligiil-au determinat pe Florin Marin, antrenorul Jiului, să caute noi soluții pentru alcătuirea echipei. Tehnicianul a spus că în perioada de întrerupere a campionatul îi va urmări mai atent pe cei doi jucători sârbi care s-au antrenat, în ultima perioadă, alături de echipă.Este vorba de Vlatan Kostadinov, mijlocaș central, în vârstă de 23 de an: der Srecrekovici, fundaș stânga, de 25 de ani, jucători pe care Florin Marin intenționează să-i încerce în primul 11 dacă îl vor convinge că merită. „Din păcate, Vlatan s-a accidentat, la antrenamentul de azi”, a spus Florin Marin. Partida de duminică dintre Jiul și Poli Iași nu va mai începe la ora 17.00 cum era prevăzut, ci la ora 18.00, deoarece meciul nu va mai fi televizat.

i și Alexan-

Prețul unui bilet la meciul Jiul Petroșani- Poli Timișoara este de 15 lei.
Vor Cupa României

Aninoasa (V.N.) - La Baza Anena din Ani- noasa, s-a dat ieri startul în două întreceri foarte importante din calendarul com- petițional al acestui an. Este vorba de Cupa Minerul Internațional și Cupa României, la tir cu arcul, întreceri care se vor desfășura în perioada 24-26 august a.c. în Cupa României se întrec 60 de sportivi de la CSM Suceava, CSS Rădăuți, CSM Iași, Pesta București, Șoimii Lipova, Arcașul Timișoara și Minerul Aninoasa. în schimb, Cupa Minerul Internațional a adunat la start 50 de arcași, printre care și sportivi din Serbia și Cipru. „Sunt două competiții foarte puternice, iar noi avem ca obiectiv câștigarea Cupei României și nu în ultimul rând calificarea la Campionatul European din Grecia și Campionatul Mondial din Mexic”, a declarat antrenorul arcașilor din Aninoasa, Viorel Habian.

Grupa E _______
Real Madrid
Olympique Lyon

Steaua București
Dinamo Kiev
Grupa A_______ _____  _____
Barcelona
Chelsea
Werder Bremen
Levski Sofia
Grupa B_____  _____
Inter Milano
Bayern Munchen
Sporting Lisabona
Spartak Moscova
Grupa C ___
Liverpool
PSV Eindhoven
Bordeaux
Galatasaray
Grupa D____________ ____
Valencia
AS Roma
Olympiakos
Șahtior

Grupa F_____  __
Manchester United
Celtic FC
Benfica

FC Copenhaga
Grupa G__
Arsenal
FC Porto
ȚSKA Moscova
Hamburg
Grupa H__
AC Milan
Lille
AEK Atena
Anderlecht

PROGRAMUL STELEI

Dinamo Kiev - Steaua (12/13 
septembrie)
Steaua - Olympique Lyon (26/27 
septembrie)
Steaua - Real Madrid (17/18 
octombrie)
Real - Steaua (31 octombrie/1 
noiembrie)
Olympique - Steaua (21/22 
noiembrie)

Steaua - Dinamo Kiev (5/6 
decembrie)

Să-ți șoptesc ceva care o să te încănte: e

I

Vara asta, Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 leii
Vrei și vacanță, vrei să te și răsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, să 
găsești o altă sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi ne-am gândit la tine, iți rămân bani și 
de mare, cu siguranță!

Ciimj/ofi oarticioa?
Fâ ți un abonament la Cuvântul Liber pen- 
t'u minim O LUNA, cu numai 8.9 lei (da. 
ai citit bine), sau prelungește-ți actualul 
abonament cu incă 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 câștig!

țjnde 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 0254/211275

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați! 
SC. Inform Media S.R.L. și mei rudele aces
tora de gradele I și II.
txtragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 29 august
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 30 august 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/21 1275, interior 8806 Persoana de 
contact. Magdalena Șerban.
Succes!

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!

Testează GRATUIT
recomandam!,

Dorin sa încercați?

(3
73

91
)

CONCURS

Numele
Bl.LocalitateaTelefon (opțional)

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

AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3- în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă 
la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, 
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 își prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de luni. Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești job- 
ul potrivit, oferindu-ți o listă completă a ofertei locurilor de 
muncă din județ.
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale 
Cuvântul liber sau trimiteti-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa 
SC Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. Pentru 
informații suplimentare sunați la 0254/211275, int. 8806, persoană 
de contact Magdalena Șerban.
Talonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea ciSorultS

PrenumeleAdresa la care doresc să primesc abonamentul:Strada

mailto:ciprian.mannut@infcrmmedia.ro
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PE SCURT• Vrea adversari tari. Fundașul SteleiDorin Goian a declarat că își dorește ca formația sa să cadă în grupele Ligii Campionilor cu cele mai puternice trei echipe din fiecare urnă. „Până-acum am văzut fotbaliștii adevă- rați la televizor, de-acum se poate spune că sunt unul dintre ei. Mi-aș dori cele mai bune trei echipe din fiecare urnă", a spus Goian. (MF)
UEFA: „Steaua, înapoi în 
lumea bună"

București (MF) - „Steaua, înapoi în lumea bună” este titlul unui articol apărut pe site- ill UEFA, in care se menționează că formația bucureșteană revine în grupele Ligii Campionilor după o absentă de zece ani, în urma victoriei obținute, miercuri, cu scorul de 2-1, în fata belgienilor de la Standard Liege. ,’.După un 2-2 în meciul tur cu belgienii de la Standard, uriașii români au reușit să întoarcă rezultatul în fața a 45.000 de spectatori înfocati, prin cele două goluri reușite de Valentin Badea”, scrie sursa citată. Steaua s-a calificat, miercuri, după zece ani, în grupele Ligii Campionilor, după ce a învins, cu scorul de 2-1 (1-1), formația Standard Liege, în manșa secundă a turului trei preliminar al principalei competiții europene.

Steaua
S Roș-albaștri au 
sărbătorit pe gazon 
calificarea în grupele 
Ligii Campionilor.București (MF) - Compo- nenții echipei Steaua au Sărbătorit p.e gazonul stadionului National din Complexul Sportiv Lia Manoliu calificarea în grupele Ligii Campionilor, în acordurile imnului oficial al principalei competiții europene inter- cluburi. Vacarmul a început cu mai mult de o oră înainte de startul meciului, când jucătorii au intrat pe gazon în acordurile melodiei Maria a lui Scooter. Fanii steliști și-au susținut frenetic favoritii, însă după golul lui Jovanovici s-a făcut tăcere câteva secunde. „Luptăm și ne calificăm”, a scandat întreg stadionul. Fiecare acțiune și pasă erau însoțite de aplauze și publicul scanda numele jucătorului care reușea o fază. Belgienii
Olăroiu nu se-mbată cu... Liga

Becali a scos echipa din 
silenzio stampa

București (MF) - Președintele Consiliului de Administrație al FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, miercuri, că i-a convins pe jucătorii săi să iasă din silenzio stampa, după obținerea calificării în grupele Ligii Campionilor. „I-am convins cu greu, le-am spus că Dumnezeu ne-a dat, iar noi trebuie să fim buni”, a spus Becali, care împreună cu jucătorii steliști a mers la un restaurant din București, pentru a sărbători calificarea. La restaurant, jucătorii, antrenorul Cosmin Olăroiu și managerul general Mihai Stoica iau masa în liniște, fără a asculta muzică.

Gigi Becali (Foto: epa)

S "Datoria noastră este 
să încercăm, dar va fi 
greu fără Rădoi și la- 
cob" a spus tehnicianul.

București (MF) - Antrenorul Cosmin Olăroiu a declarat, miercuri, că pentru Steaua ar fi fost mai ușor în grupele Ligii Campionilor dacă i-ar fi avut în teren pe Mirel Rădoi și Victoraș Iacob, lăsând să se înțeleagă că cei doi ar putea să nu evolueze, din cauza accidentărilor. „Datoria noastră este să încercăm. Cred că aveam mai multe șanse cu Mirel și Iacob în teren, oricum va fi o experiență extraordinară care na va ajuta foarte mult anul viitor, dacă vom câștiga campionatul”, a spus Olăroiu. Tehnicianul spune că Steaua va juca sigur în grupele Ligii Campi
Fericire în întreaga țară

Sărbătoarea suporterilor
București (MF) - Suporterii steliști s-au adunat, miercuri noapte, la stadionul Steaua, pentru a sărbători calificarea în grupele Ligii Campionilor, după 10 ani. Aproximativ 2.000 de suporteri s-au adunat în fata stadionului și pe trotuarul de vizavi. Fanii au cântat, au arborat steaguri și eșarfe, din toate mașinile auzindu-se melodia Maria a lui Scooter, imnul neoficial al Stelei. în jurul orei 00.45, suporterii au început să părăsească zona din fata stadionului Steaua. Aproximativ 7000-8000 de suporteri au sărbătorit calificarea Stelei și în Piața Universității, unde s-au strâns la câteva zeci de minute după finalul partidei câștigate, cu scorul de 2-1, în fata formației Standard Liege. Fanii steliști au cântat, au dansat, au strigat numele președintelui CA al FC Steaua, Gigi Becali, și au adresat injurii echipelor rivale, Rapid și Dinamo.Componentii echipei Steaua, alături de staff-ul tehnic, și-au făcut apariția în Piața Universității în jurul orei 11.40, sărbătorind alături de suporteri în jur de șapte minute, după care s-au deplasat la un restaurant din Parcul Herăstrău.

București (MF) - Atacantul Valentin Badea, autorul a două goluri în meciul Steaua - Standard Liege, scor 2-1, a declarat că prin reușitele sale a făcut fericită o tară întreagă, steliștii obținând calificarea în grupele Ligii Campionilor. „Sunt foarte fericit, încă nu-mi vine să cred ce am realizat. Am făcut o tară întreagă fericită. Nu am mai trăit așa ceva și sper să se mai repete și în grupe. Normal că m-au felicitat toti colegii, am intrat în grupele Ligii Campionilor, în rândul echipelor mari. Vreau să savurez acest moment. îmi pusesem imnul Ligii dinainte în telefon. Am vorbit cu

între granzii Europei

Jucătorii Stelei au fost foarte fericiți după calificare Fericire după marcarea goluluiau avut parte de un cor de huiduieli. Golul egalizator a aruncat tribunele în aer, care au aplaudat ușurate la finalul primei reprize. în repriza a doua întregul stadion a scandat „Luptă Steaua”, la fiecare acțiune ofensivă, iar după golul lui Vali Badea, au apărut bannere cu stema Ligii Campionilor. După minutul 72, suporterii au făcut valuri în tribune, iar publicul a urmărit cu răsuflarea tăiată fiecare fază ofensivă. Antrenorul echipei Standard Liege, Johan 

Cosmin Olăroiu (Foto. EPA)onilor pe stadionul din Ghen- cea. „în grupe sigur se va juca în Ghencea. S-au făcut schimbări radicale de infrastructură și cu siguranță nu ne vom face de râs. Patronul 
familia mea, este foarte fericită, dedic victoria familiei mele, precum și lui loan Sdrobiș care m-a ajutat în carieră”, a spus Badea.Mijlocașul Bănel Nicolită a spus că nu a avut nici o emoție la scorul de 0-1, deoarece în tribune erau foarte multi spectatori. „Nu am avut emoții la 0-1, cu atâția oameni în tribună. Această victorie i-o dedicăm lui Mirel Rădoi. Sper să avem șansa să ajungem în grupe an de an. Acum orice echipă ar veni, depinde de noi să demonstrăm că suntem caractere și putem juca orice meci la nivel înalt”, a spus Nicoliță.

Boskamp, topăia de nervi văzând neputința jucătorilor săi, în timp ce spectatorii au salutat eliminarea lui sa Pinto. Tehnicianul Stelei, Cosmin Olăroiu, a sărit în sus de supărare în momentul în care jucătorii belgieni aveau câte o ocazie de a înscrie.
Foc de artificiiDupă fluierul final, a urmat un foc de artificii pe acordurile imnului Ligii Campionilor, jucătorii urlând de fericire la mijlocul terenului.

a promis că la anul va și acoperi arena. Stadionul Național ne-a purtat noroc la multe calificări, dar cel mai bine ne este în Ghencea”, a menționat tehnicianul.
Paraschiv își laudă coechipieriiBucurești (MF) - Jucătorul Sorin Paraschiv și-a lăudat, miercuri, coechipierii din formația Steaua, subliniind că accederea în grupele Ligii Campionilor s-a obținut deoarece jucătorii au format un grup unit. „Această echipă este o echipă mare, grupul a demonstrat că este unit și nici nu mai am cuvinte de laudă pentru ea. în Liga Campionilor se joacă cel mai bun fotbal și acolo ne doream să ajungem de multă vreme. Am reușit după 10 ani, nu credeam în superstiții, dar s-a demon

Managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica, a sărit direct în brațele portarului Carlos. Jucătorii au făcut un tur de onoare, iar în tribune s-au aprins tortele victoriei. Gigi Becali, a urmărit cu lacrimi în ochi manifestările de bucurie ale jucătorilor steliști. Olăroiu a vorbit la stafia de amplificare a stadionului și s- a adresat publicului: „Afi fost fantastici, pentru voi am jucat, vă mulțumim”. Pe panourile electronice a apărut scris: „Steaua, în grupele Ligii”.
Lăudați de 
adversari

București (MF) - Fundașul Eric Deflandre a declarat că Steaua a meritat să se califice, recunoscând însă că se aștepta ca steliștii să clacheze după golul marcat de Standard Liege, în min. 3, prin Milan Jovanovici. „Ne așteptam ca Steaua să clacheze după ce am marcat, însă nu a făcut-o $5 ne-a surprins. îmi pare rău că nu ne am calificat, dar Steaua a meritat”, a spus Deflandre. Portughezul Sa Pinto s-a declarat foarte dezamăgit de ratarea calificării. „Suntem foarte dezamăgiți. Steaua a fost mai bună și mai agresivă ca în meciul tur. a spus Sa Pinto.

strat că a fost un semn”, a spus Paraschiv. Căpitanul Stelei la meciul de miercuri seară consideră că Steaua are șanse să depășească grupele Ligii Campionilor. „Mi-ar plăcea să picăm cu Barcelona, dar la acest nivel nu mai contează, poate să fie și Real Madrid și Manchester, toate echipele sunt puternice, trebuie să ne jucăm șansa și dacă am ajuns până aici, de ce să nu mergem mai departe. Dacă vom juca pe teren propriu ca acum va fi greu să pierdem în fata oricărei echipe.”, a spus Paraschiv.
București (MF) - Rezultate complete înregistrate în partidele disputate, marți 
și miercuri, în manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor: 
Marți:
(+) Valencia (Spania) - Red-Bull Salzburg (Austria) 3-0 (în tur, 0-1)

Au marcat: Morientes '12, Villa ’31 (penalti), Silva ’90+3
Osasuna Pamplona (Spania) - (+) SV Hamburg (Germania) 1-1 (în tur, 0-0) 
Au marcat: Cuellar ’6 / De Jong ’74
Maccabi Haifa/Israel) - (+) Liverpool (Anglia) 1-1 (în tur, 1-2)
Au marcat: Coîautti ’63 / Crouch ’54

Steaua Roșie Belgrad (Serbia) - (+) AC Milan (Italia) 1-2 (în tur, 0-1)

Au marcat: Dokici ’80 / F.lnzaghi ’29, Seedorf ’79
(+) Benfica Lisabona (Portugalia) - Austria Viena (Austria) 3-0 (în tur, 1-1)
Au marcat: Rui Costa ’21, Nuno Gomes ’45+2, Petit ’57
Miercuri:
(+) Spartak Moscova (Rusia) - Slovan Liberec (Cehia) 2-1 (în tur, 0-0)
Au marcat: Mozart ’23, Pavliucenko ’78 - Hodur ’72 (penalti)
Mlada Boleslav (Cehia) - (+) Galatasaray Istanbul (Turcia) 1-1 (în tur, 2-5)

Au marcat: Palat ’87 - Hasan Șas ’70
(+) Steaua București (România) - Standard Liege (Belgia) 2-1 (în tur, 2-2)

. .-J-------- --- -------- --- --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- - - -

Au marcat: V.Badea ’35, ’51 - Jovanovici ’3
Fenerbahce Istanbul (Turcia) - (+) Dinamo Kiev (Ucraina) 2-2 (în tur, 1-3)
Au marcat: Appiah ’35, Kerim ’57 - Șațkih ’5, ’41 £
Rabotnicki (Macedonia) - (+) OSC Lille (Franța) 0-1 (în tur, 0-3) '
A marcat: Audel'18
Ruzomberok (Slovacia) - (+) ȚSKA Moscova (Rusia) 0-2 (în tur, 0-3)
Au marcat: Carvalho '5, Vagner Love '32
Legia Varșovia (Polonia) - (+) Șahtior Donețk (Ucraina) 2-3 (în tur, 0-1)
Au marcat: Wlodarczyk '17, ’88 - Marica '25, '45, Fernandinho '27
Ajax Amsterdam (Olanda) - (+) FC Copenhaga (Danemarca) 0-2 (în tur, 2-1)
Au marcat: Silberbauer '59, Vermaelen '77 (autogol)

(+) AEK Atena (Grecia) - Hearts of Midlothian (Scoția) 3-0 (în tur, 2-1)
Au marcat: Julio Cesar '79 (penalti), '86, Liberopoulos '82
Chievo Verona (Italia) - (+) Levski Sofia (Bulgaria) 2-2 (în tur, 0-2)
Au marcat: Amauri '49, '82 - Telkiski '36, Bardon '47
(+) Arsenal Londra (Anglia) - Dinamo Zagreb (Croația) 2-1 (în tur, 3-0)
Au marcat: Ljungberg '77, Flamini '90 - Silva '12.

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în grupele Ligii Campionilor.
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Personal calificat - servire ireproșabilă 

A—u

situat în piața centrală, 
oferă clienților:

- produse și preparate din
carne

- produse și preparate din
lapte

- o gamă largă de produse
alimentare

(56575)
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CARBEMTA S.R.L.

• fiesta tahtata. >ie a an, preț Cff
- Fwd Fasten. redsm 5X euro
■ Fort Fem nsto "W m
■ Fwd Ntata dwwî Antante. de La 11396 euro
• Fwd State- tabiaita. m te 132$ oro

Deva, Călea Zarandului, hr. 28, ON 7 a 
TEL: 0254/220181 7 184 i

e-măil:fe>rd.devaOsmart.ro ®

Nou hi DEVA!!!!!

Gr&iinilu ''TWEETY” tși deschide in 
Septembrie prtrfile.

GRĂDINIȚA DE LIMBI STRĂINE:
ENGLEZĂ, GERMANĂ, FR VNt’EZĂ

Limite de vârstă: 2.5 ani+ 6 ani
Cadru profesoral:
- 3 educatoare cu dublu calificare
. 2 îngrijitoare
■ profesor de muzică, sport
> opțional; limba franceză, ger*
nurnă, engleză
- cadru medical
-psiholog
Săli:
• 3 săli, un dormitor, sală de sport 
sală de mese
- 2 grupuri sanitare, bucătărie 
Curte exterioară : 600 mp 
Bucătărie proprie 7 catering 
Serbări:
■ Organizăm zile de naștere 
Serbarea de Crăciun, I’așle,
8 Martie

)BR(7>(~<T<n
(WQ/o)
^ThO? l'8y<H>)

ADRESA:
Deva. sir. tleea Dorobanților 

nr.S, Cartier Dorobanți 
tel. 0722. 462.422

GRĂDINIȚĂ TWEETY
Ciftit .sifutUti Mrtz -mm cartier liniștii .w sigur. 
uUro diriirf ca spatii ante na fote speriat 
pentru a oferi copiilor condiții deosebite.

Aici găsiți ctuse cu mobilier modern fi 
/mclund: kmle pe mii meu capiilor <t>\.

itermi&rr primitor, sold de sport. citric 
(biXHmp. un cotirăDlrw lh , in iun ajuiafi 
de prii rperen ni incoty urați de căldura sufle- 
ie<ind a cadrelor didactice copiii dvs pot be
neficia de o instruire dc calitate.

Se respectă și se parcurg? integral (Pro
grama instructiv educativă I aprobată de Mi 
nigerul Educației Naționale fi Culturii). ofe
rind copiilor o adecvată pregătire pentru 
xrviaM

HOMEOPATIE Șl ACUPUNCTURA

Cabinet medical “ECHINACEA”
- dr. GHIȚÂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatie, acupunctura, 

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, | 
ap. 25, teL 0254-219999 sau 

0254 234815, 0722/567208

teiL-VmeorefelS-H

S.CraonCMBHCSAL
Organizează cursuri de formare profesionale pentru 

inspector protecția muncii 
înscrierile se ioc ta punctul de luau din Deva 

str. George Cosbuc, nr, 3

Be/WfiSOOtS

>.

SOCIETATEA DE MICROFINANTARE
I

AURORA S.A.
PROCAR INl S.R.L. Deva
In calitate de unic distribuitor, comercializează:
•

■'4** An

Acordă credite pentru demararea unei afaceri, capital de lucru și investiții. 
Beneficiari* «Societăți comerciale;

•Persoane fizice SHitorizate m afacen. muiur oi 1 rnm mm rn
! sonvoiMiWc și comisioane rodusc! ww w.a m o.vvi ii.i v

toate: tel.: 0254 219112,210,0741073215 (56598)

Deva, M 22 Decembrie 
nr.273 (lângă A.C.R.) 
tel/fax: 0254 221981 
nrocannd@y3hoo.com

Profile Etvial pentru tâmpiâria de aluminiu: 
Mie UNG și ramplast pentru tâmplăna PVC: 
Feronerie penta tâmpiăfia din aluminiu și M; 
Paneluri penta uși și placări diverse;
Gto din marmură compozită, aluminiu și PVC.

NOU LA DEVA !!!!
Grădinița TWEE l¥ își deschide în

PROGRAM: 
&00-1330

Septembrie porțile.

GRĂDINIȚA DE LIMBI STRĂINE:
ENGLEZĂ FRANCEZĂ GERMANĂ

ADRESA:
Deva. str. Aicea Punguțelor nr 8, 
Cartier Dorobanți
Tel; 0721462.4’2 ,59355,59359

Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).

• Hunedoara, zona Teatru, centrală termică, 
superîmbunătățit, preț negociabil. Tel. 
0748/306207. (T)

• Aleea Armatei, P, amenajat, colț de bloc, bună 
pentru privatizare, baie cu geam, 75.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)

• Crișului, et 2, amenajat frumos, balcon, 
contorizări, 75.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)

• Dada, et 2, contorizări, preț 63.000 ron, nego
ciabil, tel. 221712 sau 0724/305661. (A2)

• Minerului, et 3, semidecomandate, balcon 
închis, contorizări, instalații sanitare noi, 
parchet gresie, faianță, preț 84.000 ron, nego
ciabil, tel. 221712 sau 0724/305661. (A2)

• Zona Gării, etaj intermediar, decomandate, 
modernizări, balcon, preț 120.000 ron, tel. 221712 
sau 0724/305661.(A2)

• urgent zona Sala Sporturilor, balcon, 
amenajări, centrală termică preț 75.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)

• decomandate, 2 balcoane, centrală termică, 
parchet gresie, faianță et. 3, vedere la bulevard, 
st 60 mp, preț 1,2 mld„ negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)

• semidecomandate, zonă bună et. 3, centrală 
termică termopane, balcon închis, modificări, 
tlHVlătățiri, preț 78.000 ron, tel; 0726/710903. 
(ĂST
• urgent et 1, contorizări, balcon, fără 
îmbunătățiri, preț 80.000 ron, tel. 0740/210780. 
(Al)

• urgent circuit modificat, centrală termică 
A.C., termopane, parchet gresie, faianță 
mobilat et. 3, luliu Maniu, preț 36.500 euro, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

• Gojdu, ST- 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)

• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95300 ron, negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. 
(A©
• mi liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82000 RON, neg, ocupabil imediat tel. 235.208; 
0734)18866. (A6j

• zona împăratul Traian, etaj 2, bucătărie modi
ficată balcon, parchet faianță, gresie, 
contorizări, ocupabil imediat, urgent, preț 
100.000 ron, tel. 0745-302200,0788-165703. (A4)

• zona licee, bloc de cărămidă, etaj 1, 
contorizări, parchet, ocupabil imediat, accept 
credit ipotecar, preț 81.000 ron, negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745-302200, 0788- 
165703. (A4)

• zona Daria, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut, bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, negociabil, tel. 0788-
165702.232808. (A4)
• zona Șa Gen. Nt. 4, bloc de cărămidă balcon, 
centrală termică parchet, preț 89.000 ron, nego
ciabil, tel. 0723-251498,0788-165702. (A4)

• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă, 
parchet, gresie, faianță bucătărie modificată 
interfon, zonă liniștita, ocupabil imediat, preț 
98.000 ron, negociabil, tel. 0745-302200, 0723- 
251498. (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut, preț 2&500 euro, negociabil, urgent, 
accept credit ipotecar, tel. 0723-251498,0745-
302200.232808. (A4)

• etzq 1, intrări separate, balcon închis, mici 
modificări, parchet, gresie, faianță, aerisire la 
baie, contorizări, preț 88.000 ron, negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0788-165702, 0723- 
251498. (A4)

• zona Zamfirescu, parchet, balcon închis, 
apometre, gaz 1 foc, repartitoare, preț 85.000 
ron, negociabil, tel. 0723-251498, 0745-302200. 
(A4)

• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță, parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• parter, modificat modern, gresie, faianță, 
parchet, balcon cu cămară, baie modernă Ăl. 

Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)

• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)

• etaj 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 intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228. (A5)

• în circuit camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări, etaj 3, zona Gojdu. Preț 93.000 RON. 
Tel. 231800; 0740/317314. (A9)

• dec., amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona BCR. vedere spre parc, preț neg. Tel. 
31800:0740/317.314. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)

• urgent zona Gojdu, piață Mărăști, decoman
date sau semidecomandate, se oferă prețul 
pieței, tel. 0745-302200,0723-251498.232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, hol central, Deva, bdul luliu
Maniu, bl. 4. Tel. 0354/104855. (6/23.08)
• semidecomandate, etaj intermediar; zonă 
bună în Micro 5 Hunedoara, mici îmbunătățiri, 
preț 410 milioane lei,- negociabil. Tel. 
0727/541732. (T)
• zonă ultracentrală Hunedoara, parchet 
paluxat, centrală termică, 2 balcoane, faianță, 
baie, bucătărie, preț 800 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0748/306207. (T)

• Bulevardul Decebal, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, 3 balcoane, contorizări, preț 
155.000 ron, tel. 22171.2 sau 0724/305661. (A2)

• I. Corvin, et. 4, decomandate, izolat 2 băi, 2 
balcoane, contorizări. preț 128.000 ron, tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, circuit, balcon, amenajări 
moderne, centrală termică etc., preț 36.000 euro, 
tel. 0740/013971. (A2)
• semidecomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță et. 1, zona Bălcescu, preț 950 mii., 
negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Gojdu, et 2, balcon, parchet, contorizări, preț 

, 120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

• zonă ultracentrală, decomandate, balcon, 2 
băi, centrală termică parchet, gresie, faianță 
preț 140.000 ron, negociabil, tel. 0723-251498, 
0788-165702. (A4)
• etaj t cu balcon, parchet, gresie, faianță 
centrală termică ocupabil repede, zona Astona, 
preț 87.000 ron, negociabil, tel. 0745-302200,0788- 
165703.(A4)

• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică, termopan, gresie, faianță 
parchet, amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, negociabil, tel. 232808. (A4)

• dea, 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)

• dea, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal. Preț. 160.000 RON. 
neg. Tel. 231800; 0740/317314. (A9)

MoneyGmm <
Money Transfer

Banii ajung la tine în IO minute!
Ban» din strâin&ate. trimiși prin MoneyGram de cei dragi, te așteaptă acum la orice sucursală OTP Bank 
Vino la OTP Bank să îți riduri bane și poți beneficia gratuit de deschiderea unui cont curent de emrtarea unui 
card de debit s< de un abonament pe un an la serwckd OTPdirekt!

RECLAME

rd.devaOsmart.ro
mailto:nrocannd@y3hoo.com
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• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică, termopan, gresie, faianță, 
parchet, amenajat, boxă, acces uscătorie, preț 
140.000 RON negociabil, tel. 232808 (A4) .

• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianța, balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• decomandate, cu sau fără amenajări, 
indiferent de zonă, etaj 1,2,3, se oferă 150.000 
ron, la vedere, urgent, tei. 0745-302200,232808. 

(A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, zonă ultracentrală, modernizat, 
centrală termică, exclus intermediari. Tel. 
0745/628364.(9/16.08)

• urgent. Deva, Gojdu, et. 1,100 mp, occidental, 
centrală termică, termopane, ușă metalică, 
49.000 euro, negociabil, tel. 215212. (Al)

• Gojdu, etaj 3, centrală termică aer 
condiționat, preț 45.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)

• I. Corvin, et. 2, decomandate, 2 băi, centrală 
termică faianță gresie, preț 145.000 ron, tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)

• urgent, zona I. Corvin, et. 2, decomandate, 2 
băi, 2 balcoane, amenajări moderne, centrală 
termică tel. 0740/013971, preț 145.000 ron. (A2)

• urgent, zona Decebal, etaj intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, amenajări moderne, centrală termică 
preț 55.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)

• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)

• 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; 0724/620.358. 
(A6)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
■blocurile Mintiei, centrală termică superame- 

najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)

• dea, suprafață totală 100 mp, contorizări. 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)

• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)

• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5) •

• etaj 2, zona Gojdu, decomandate, contorizări, 
2 băi, fără modificări, ușă capitonată preț 
150.000 ron, negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723-251498,232809. (A4)

• zona ion Creangă, decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă, sau la 
schimb cu ap. 2 camere, în zonă centrală, pios 
diferență, tel. 0745-302200.232808. (A4)

• dec, centrală termică proprie, 2 băi. etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896, 0742/005228. 
(A5)

• dea, zona Kogălniceanu, Deva, etaj 2,2 băi, 
balcon deschis, vedere în 2 părți. Preț 145.000 
RON. Tel. 231800:0740/317.314. 'A91

Vând ap. 5,6 camere (09)

• decomandate, 2 băi, 6 balcoane, scară inte
rioară, centrală termică, s 130 mp, 240.000 ron, 
tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă cu grădină si anexe, Deva, Str. Livezilor, 
preț 160.000 euro. Tel. 0722/380574. (5/17.08)
• sau schimb casă, în Deva, 4 camere, curte, 
grădină mare, cu apartament 3 - 4 camere, în 
Deva, plus diferență. Tel. 219588. (T)

ALEGE SA FII REPREZENTANT DE 11- .
DFRFȘT PUNI-TI Et (>N'()\nn1.T \ MUNCA: 
“( ine nu își ia viitorul în propriile mâini, nu va 
avea parte de acesta”.
European Consulting Group - A.W.D. -lider 

independent european în domeniul serviciilor financiare, vă
1 vine în sprijin cu:
, -programe de acumulare de capital pentru copii;
j -pensii private facultative;
, -acces la fonduri de investiții în străinătate. «
i Partenerii noștri:AlG, GENERALI, ALLIANZ-ȚIRIAC, a 

WIENER S TADTISCIIE 3
DEVA-Bd.22 Decembrie bl.4 parter Tel.0749/597.648

S.C. PAKIEHER LEQ15 SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

• înființează societăți comerciale in numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanța interesele persoanelor juridice.
(59240)

a Deva, Prelungirea losif Vulcan, casă 2 camere, 
mansardă lambrisată cămară anexe, bucătărie 
vară magazie, construcții din BCA 1990 ■ 2003, 
grădină pomi fructiferi, viță de vie, curent elec
tric, fântână posibilitate'gaz, st 810 mp, preț 
150.000 ron, negociabil. Tel. 0729/258926,218724. 
(8/24.08)

• nouă Deva, Pietroasa, parter, etaj, mansardă 
sc 240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică, 400 mp teren, tel. 
0722/564004. (Al)
• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță, 600 mp teren, centrală 
termică apă, gaz, canalizare, livadă 350.000 ron, 
tel. 215212. (Al)
a 3 camere, bucătărie, baie, anexe, curte 916 
mp, teren arabil 14 ari, 1 ha livadă, preț 70.000 
ron, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)

a 6 camere, baie, bucătărie, gaz, apă curentă 9 
ari, Deva, preț 250.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

a vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. (A6)

a Hunedoara, zona Chizid + D + P + M, 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică. Tel. 235.208,0724/620358. (Ă6)

• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
a Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70.000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• în Deva, construcție 2006, P+M, living, 
bucătărie, 2 băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept 1000 mp, 
preț 150.000 euro, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)

a zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp. preț 250.000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)

a la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină 
centrală termică ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro, negociabil, tel. 0746/779288. (A8)

a la 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro, nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică termopane, teren 600 
mp, preț 360.000 lei, tel. 0746/779288. (A8)

a zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică preț 135.000 
euro, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)

a Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică 
teren 1300 mp, preț 150.000 euro, negociabil, tel. 
0745/786578 (A8)

a Deva, P+l, zonă centrală 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină preț 150.000 euro, nego
ciabil, tel. 0746/779288 (A8).
a la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă curent, 
preț 55.000 euro, negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)

a Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie măre, 2 băi, centrală termică, 
termopane, beci, construcție 1993, preț 150.000 
euro, negociabil, tel. 0746/779288 (A8)

a la 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică ideal casă de 
vacanță teren 3000 mp, preț 85.000 dolari, tel. 
0746/779288 (A8)
a urgent, în Deva, 5 camere, bucătărie, baie, 
amenajate cu gresie, faianță încălzire cu sobe 
de teracotă pe gaz, garaj, curte ST= 430 mp, 
FS=14 m, zona Viile Noi - Deva. Tel. 231800; 
0740/317.314. (A9)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5'

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

a
Parte a cunoscutului grup frajnco-belgian Louis Delhaize, PROFI ROM FOOD este o companie 
multinaționala, înființatăFn anul 1999 cu scopul de a crea și dezvolta o importantă rețea de 

magaăne qle tip “discount” peîntreg teritoriul României.
Continuând expansiinea companiei, prin deschiderea inul nou mațpzin în SIMERIA,

angajăm:

Vânzători raori mezeiurișllegume-fructe:
Cerințe: - exp el e rț •« îri d an a: i u,

- «nanism, ama reiate, 
etperierțăfri gsstitrîe.

Casieri - operatoride casă tie marcat, licrători comerciali: 
cenrțe: - expererțăîndaneriu,

-arianism, amabltate,
- ndemânareîn lutrurcubaril.

Recepționară marfă:
Cerințe: - experertsîngestline,

- ret nteiță ia rfoJPfc, 
dispnribilirâepentu.program preluigt

Dacă în plus ai:
-un dezvoltat spirit can erei as,
-onentare către client •
- spirit de echipă.
■■ inițiativă,
- experiență îr domeniu,
-ci.irraștințe ele operare pe calculator. 

așteptăm cu nerăbdare să faci parte din echipa 
noastră.

Ce oferim?
-salariu motivant corelat cu performanțele 
obținute,

-tichet» de masă.
-perioadă de instruire,
■ șansa inei cariere intr-un mediu dinamic.

Persoanele interesate sunt rugate să tnmito CV și scrisoare de intenție (m care să fie mention at postul vizat), 
pariăla data de31.08.2006, fa următoarea adresă: str. Miresei, nr. 1, Timișoara, cod300642. la 

nr. de fax: 0256 244 108 sau lae-mail: resurseumane@profi.ro
Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerințelor firmei.Documentele depuse nu se resfitiie.

Informații despre companie găsiți la www.profi.ro. .
(60783)

• casă la 10 km de Deva, apă, gaz, telefon, cablb 
tv, încălzire centrală garaj, beci, grădină viță de 
vie, drum asfaltat preț negociabil. Tel. 214640. 
(T)

• casă 3 camere, 2 băi, centrală termică, 
hidrofor, anexe, st 1500 mp, în Șoimuș. Tel. 
0745/312117.(4/23.08)

• casă și grădină, în Leșnic, nr. 67. Relații tel. 
0729/128429, după ora 14. (T)

• in Bretea Mureșană două case, grădină mare 
(două poziții) și teren agricol la câmp, preț nego
ciabil. Informații Leșnic, nr. 151 sau tel. 
0722/232159.(14/23.08)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Trident, preț negociabil. Tel. 
0728'442147. (5/21.08)

• Hunedoara, Bdd Dacia, Gl, etaj 4, gaz conto- 
rizat, faianță vedere spre Artima, 30 mp, bine 
întreținută preț negociabil. Tel. 711152. (T)

• Dacia, et 1, decomandate, fără balcon, 
contorizări, 57.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, o cameră baie, hol, 44.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, parter, faianță gresie, contorizări, 
preț 68.000 ron, tel. 221712,’ 0724/305661. (A2)

• Bulevardul Decebal, et. 2, decomandate, 
balcon închis, contorizări, preț 83.000 ron, tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)

• 2 camere, Gojdu, preț 64.000 ron, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• decomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță ușă metalică et. 3, zona poliție, 
preț 650 ron, negociabil, tel. 0742/019418 (Al)

• Deva, zona Gării, etaj 1, bacon închis, 
termopan, ușă metalică, parchet, st 32 mp, 
contorizări, renovată, preț 81.000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)

• dublă superamenajată, merită văzută preț 
62.000 ron negociabil, tel. 0740/210780. (Al)

• urgent, semidecomandate, et. 1, centrală 
termică, termopane, parchet, gresie, faianță 
mobilată și utilată complet, zona luliu Mamu, 
preț 25.000 euro, negociabil, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• dea, suprafață mare (41,5 m), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă Preț 90.000 RON, neg. Tel. 231800; 
0740/317.314. (A9)

• în Deva, dec., suprafață mare, contorizări, 
balcon, ocupabilă imediat, etaj 3, Bd. Decebal. 
Preț 25.000 euro, neg. Tel. 231800; 0740/317.314. 
(A9)

• zona Trident, preț negociabil, tel: 0728442147
• zona Procpesidui, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0729/018866, 
0724/6203 58 (A6)

• decomandate, etaj 3, parchet, gresie, faianță 
balcon închis, bucătărie modificată vedere în 
fată bine întreținută zona Gojdu, preț 78.000 ron, 
neg, tel. 0745-302200,232809. (A4)

• zona Progresul, vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 66.000 ron, 
negociabil, tel. 0723-251498,232808. (A4)

• etaj intermediar, zona Mărăști, contorizări, 
parchet, gresie, faianță balcon închis, 65.000 ron, 
negociabil, tel. 0788-165703,232809. (A4)

• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400, 0724/169303. 
(A5)

• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)

• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• etaj 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)

Vând terenuri (21)

• 1100 mp teren împrejmuit cu gard la 
soluție definitivă toate facilitățile, eventual 
și parcelat la 550 mp parcela, în spatele 
magazinului Trident. Tel. 0765/246805. 
(9/23X18)

• teren 2,60 ha, în localitatea Ruși, la șosea, fs 
384 m, bun pentru construcții, acces utilități, preț 
negociabil; aștept variante. Tel. 0729/383491. 
(7/23.08)

• intravilan, L400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358 (A6)

• intravilan, Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, fs,,. 
22 m, facilități, 20.000 euro parcela, tek 
0722/564004. (Al)

MELINDA
A o 1

couTABU ANGAJEAZA 
CONTABILITATE PRIMARA 
CER IUTE:
-curwaătng* minima 0» 
contabiiwta;

- cuilafthito IT:
-vârsfa maximă 40 ani.
AVANTAJE:

■salariu moătvanrt

• casă 2 camere, bucătărie, anexe, în locali
tatea Pojoga, comuna Zam, preț 250 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/824191. (6/24.08)

• casă noul, 3 camere, anexe, Sântămărla 
Orlea, nr. 162, preț 43.000 euro. Tel. 0742/044662. 
(T)
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• Den, 600 mp teren, central, pentru 
construcție casă, eventual închiriez pentru 
activități comerciale. Tel. 0741/278718 
(9/21.08)

• teren intravilan 2100 mp, zona Feredeie, 
sat Bobâlna, preț 7 euro mp, negociabil. Tel 
0765/217529. (10/23.08)

Decese (75) Comemorări (76)

• in comuna Șoimuș, teren intravilan (loc 
de casă) 1100 mp, preț 15 euro mp; extra
vilan (Sighet) 1400 mp, 3 euro mp; extrav
ilan fânaț (Ogrez) 5000 mp, 1 euro mp; 
pădure 700 mp, 2 euro mp; prețuri negocia
bile. Tel. 213656. (12/24.08)

• intravilan, 2.000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească. 

. t oțe utilitățile (gaz, apă, energie electrică), preț 
. jfiiro/mp, negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. 

(4R

• teren intravilan, Deva, str. Roci, cartier în 
dezvoltare, cu belvedere, aer minunat, 
orientare sudică, preț negociabil. Tel. 
0722/282374. (3/22.08)

• 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 10 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(A5)

• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
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, 
utilităti în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228; (A5)
• intravilan DN7. st 37.000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)

• intravilan DN7, st 37.000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)

• intravilan DN7, st 3041 mp, fs 90 m, apă, gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă, preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)
• lângă cadastre, st 1460 m, preț 60 euro/mp, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă, 
preț 20 euro/mp, negociabil, tel: 0746/779288. 
(A8).
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21.000 euro/parcela negociabil, tel. 
0745/786578 (A8)

Noi copiii tăi ne luăm un ultim rămas-bun de la tine dragul nostru tată

r

PODELEAN PETRUși te conducem pe ultimul drum vineri 25 august, ora 14, de la Capela din cartierul Bejan, Deva.
Dumnezeu să te odihnească în pace.Vasile, Cornelia, Rodica, Tatiana, cu familiile

Cu adâncă durere în suflet, copiii și nepoții anunță împlinirea a 6 săptămâni de când a trecut în neființă cea care a fost

(5/24.08)

OPREA LUCREȚIAo bună mamă și mătușă. Parastasul și slujba de pomenire vor avea loc sâmbătă la ora 16.00 la Biserica Ortodoxă din Valea Brad.
Dumnezeu să o odihnească în pace!

• S-500-1000 MP, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile in zonă, preț 25 euro/mp. tel.23I800, 
0740 317 314(A9)

• S 500-1000 mp. zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă. Preț 25 euro/mp. Tel. 2131800; 
0740/317.314. (A9)

• vând motostivuitor UMT 3,5 tone, preț 
4500euro negociabil și strung IR400 x 2000, 
preț 1200 euro, negociabil. Tel. 0765/217529. 
(11/23.08)

Cumpăr teren (22)

S C LABORATOARELE FARES 
BIO VITAL SRL ORĂȘTIE

Angajează foarte urgent 
CONTABIL (ECONOMIST) 

Cerințe:
- studii medii i minim liceul economic)

Se oferă:
- pachet salarial motivant

■ bonuri de masă

Persoanele interesate pot trimite CV-urile până la data de 2 septembrie 
2006 prin fax la numărul: 241942 sau la SECRETARIATUL societății din 
Orăștie, Str. Plantelor nr. 50

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul de 
telefon: 247570. zilnic între orele 7.00-16.00.

(60987)

• 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau împre: 
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• vând Renault Scenic RX4, af octombrie 
2001,201, benzinar, 140 CP, f u I l-electri c, 4x4 
permanent, impecabilă 102.000 km, preț 
11.500 euro (41.000 ron). Tel. 218059, 
0722/530907.(8/22.08)

(24.08.2006)

• Deva, P+l, 150 mp teren, 50 mp, 2 garaje, 
centrală termică apă, gaz, canalizare, curent, 
82.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0729/018866 (A6)
• S 34 mp, vitrină de 3,5 m, neamenajat, Bd. 
Decebal, Deva. Tel. 2318nn- 0740/317314. A9>

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40) Familia reamintește celor care au cunoscut-o că au

Imobile chirii (29)

• vând greble mecanice pentru fân, 
mașină pus și scos cartofi, cazane 
combustibil solid. Tel. 0723/885225. 
(10/24.08)

trecut 6 săptămâni de când scumpa noastră soție, mamă și bunică
LAZĂR MARJA

S.C. ROMTRANS S.A. ; *“ie 1996
Adfintid 0F<&d6a 4 Semiremorcă prelată Schmitz 13,60 m“ "A **•««««» - an fabricație 1997

- 4 bucăți
VINDE 5. Semiremorcă prelata Briab 13,60 m
Următoarele mijloace de transport: - an fabricație 1994
1. Autotractor VOLVO FH12/semire' -4 bucăți
morcă prelată Schmitz 13,60m g Camionete IVECO Turbo Daily (7,51)
- an fabricație 1997 - an fabricație 1993-1995

\ -3 bucăți -7 bucăți
2. Autotractor VOLVO FH12/semire- Mijloacele de transport respective pot fi
morcăprelată Briab 13,60m vizionate la sediul Agenției în Oradea,
-anfabricație 1994 Șos. Borșului nr. 43.
- 6 bucăți
3. Camion VOLVO FH12prelată/remorcă Informații la telefoanele 0259^471170
UMM (Mârșa) sau 0722/636475. L)

______ -
tdâtăȚqarn aii (^instalații recepție satelit

Digi TV Max*-®V; Eetus IV
’ instalații recepție fără abonament 
v toafă gama de produse PANASONIC:
\ audio, video, foto

iyeduceri de prețuri la produsele 

ectrocasnice

»G1 M, IUL ifei. j ra .1

• ofer spre închiriere spațiu comercial 
amenajat 50 mp, zona piața centrală, preț 300 
euro/lună. Tel. 0745/253413. (T)

• zona tefecabinâ, P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară centrală termică, garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, curte, 
grădină, ideal sediu firmă sau locuință..Tel. 
249047,0721/192684. (T)

• spațiu comercial, Deva, ultracentral, 38 mp, cu 
baie, termopan, 350 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)

• Bulevardul Decebal, 3 camere, et. 1, decoman
date, mobilat, aragaz, frigider, preț 700 ron, tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)

• apartament 2 camere, decomandate, balcon, 
amenajat lux,.mobilă și utilități moderne, 
centrală termică, preț 250 euro/lună, tel. 
0740/013971. (A2)

• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică, gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)

• ofer spre închiriere 2 ap. Cu 2 cam., zonă ultra
centrală, mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună, respectiv 170 euro/lună tel. 

0729/018866; 0724/620358. (A6)

• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et. 2, gresie, faință parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată, preț 110 
euro/lună, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• ofer ap. 3 camere dec., mobilat și utilat inte
gral, totul nou, CT, zona Eminescu, Deva, 220 
euro/lună Tel. 231800; 0740/317.314. (A9)

• vând tractor, remorcă 5 tone, disc mare, plug, 
grapă Tel. 0743/693527. (T)

• vând combină Class Columbus, 2 m, 
motor Boxer, stare impecabilă preț 3.500 
euro (12.500 ron). Tel. 218059,0722/530907. 
(8/22.08)

Moto-velo (41)
• vând biddetă Mountain Bike, mărime medie, 
pentru copii, preț negociabil. Tel. 0727/767575. 
CD

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea, bibliotecă și bibliotecă cu 
canapea, stare bună preț negociabil. Tel. 
0747/496671.(10/21.08)

• vând mobilă bucătărie, suspendată lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808. (T)

Altele (61)

• cumpăr lăzi din plastic. Tel. 0723/227569. (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 pnme, 10 tone, Lăpugiu de Sus, nr. 106. 
Tel 281849.(1/2408)

Pierderi (62)

Auto românești (36)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Grec Petru. Se declară nul. (13/24.08)

Magazine: Deva, Str’
Brady B-du^Repi

• Ocaziei Vând Dacia 1310 berlină af 2003, 
unic proprietar, 33.000 km la bord, preț 125 
milioane lei, ușor negociabil. Deva, tel. 
0724/293075.(10/22.08)

o pfeniut C.I. și permis pescuit, în zona de 
pescuit Gura Cemei Sântuhalm, pe numele 
Ispas Paul Eugen; găsitorului recompensă 
Tel. 228254, 0746/011619, 0744/701199. 
<15/23.08)

a trecut în lumea veșniciei. Slujba de pomenire și parastasul vor avea loc la Biserica Ortodoxă Buna Vestire, din Deva, în data de 26 august, ora 9,30.
(8/23.08)

Soția Elena și copiii Simona și Daniel anunță cu ochii înlăcrimați și sufletele îndurerate că se împlinesc 7 ani de când moartea fulgerătoare ne- a despărțit pentru totdeauna de cel care ne-a fost sot, tată și bunic
SIMA IOAN (NELU)Chipul tău drag a rămas viu în amintirea noastră, iar sufletul tău bun va trăi veșnic alături de noi. Ai plecat din viata noastră/ Fără a spune un cuvânt/ Ne-ai lăsat durere- n suflet/ Cât trăim pe-acest pământ. Flori și lacrimi arzătoare pe tristul tău mormânt.

Odihnește-te în pace suflet blând.

Oferte locuri de muncă (74)

i

(2/24.08)
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• vând Dacia 1304 pick-up, RCA total 2006, 
caroserie nouă impecabilă carosată preț 
12.500 ron, și Dacia break, af 1996, stare 
foarte bună, preț 6.000 ron. Tel. 218059, 
0722/334830. (8/22.08)

• caut femeie cu vârsta cuprinsă între 40 - 
55 de ani, sănătoasă experiență pentru 
îngrijirea unul copil de 3 luni, program fle
xibil, 8 ore pe zi; rog seriozitate; ofer o 
masă pe zi. Tel. 0742/138784. (2/2208)

• vând Dada 1310, af 1997, instalație GPL, 
taxe la zi, preț 2200 euro, negociabil. Tel. 
0721/865686. (3/18,08)

• plenlut carnet asigurări sănătate pe numele 
Negrilă Elisaveta Se declară nul. (3/24.08)

• plenlut carnet asigurări sănătate pe numele 
Todor Eugen. Se declară nul. (4/24.08)

• Angajez cofetari, patiseri, personal muncitor cu apti
tudini și pasiune pentru producerea dulciurilor. Salariu 
motivant în funcție de calificare, pricepere și realizări 
(productivitate). Informații suplimentare la tel. 
0721/281883,0254/263545. 02/21.®

• vând Dada 1310, stare excepțională, bine 
întreținută 62.000 km, preț negociabil. Tel. 
221866, dupăora 15. (7/2408)

• vând urgent Dacia 1310, af 1999, cu GPL 
omologat, RAR, asigurare Casco, acte la zi, unic 
proprietar, preț 69 milioane lei. Tel. 0724/710637. 
CT)

Solicitări servicii (71)

• SC Womh SA Deva, tel. 213915,214433, 
214718 organizează cursuri de operator 
calculator electronic șl rețele. (12/23.08)

• Firmă distribuție papetărie angajează ageriți 
vânzări și dispecer mărfuri. CV la tel./fax 
0254/230899. (13/23.08)

01.09 - PAVEL STRATA’țJ|,< 
02.09 - MISS TÂRGUL CETATII 

02.09c CRISTINA RUS

Auto străine (37) Prestări servicii (72)
• vând Audi A41,9 TDI, af 2002, negru-metalizat, 
toate opțiunile full, ireproșabil sau schimb cu 
mașină mai ieftină plus diferență Tel. 
0723/270348. (T)

• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare, tel. 218084, 0724/643045, 
0722/586808. CD

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește

• societate comercială angajează vânzători pentru 
magazin produse industriale, materiale construcții, 
electrice etc. Informații tel. 0726/685852. (15/24.08)

Prestări servicii (72)

• Fundația Muncii Deva organizează, la cele mai mici prețuri, 
cursuri de calificare de: tâmplar universal, zidar, brutar- 
patiser-preparator paste făinoase, secretar-stenodactilo- 
grafie-operator birotică, lucrător social, ospătar, lucrător 
comercial (vânzător), operator calculator, operator producție 
radio tv înscrierile până la 1.09.2006. Tel. 216138,0722/358138.

(14/244® !



vineri, 25 august 2006
• Logodiți. Mick Jagger, solistul trupei Rolling Stones, s-a logodit cu prietena sa, fostul top model L'Wren Scott. Relația lor durează de patru ani.

Prima turistă spațială
■ Naveta Soyouz va fi din a’ n r-) septembri

onw-iinin rin Iviri rlr

• Cină cu Putin. Cântăreața Madonna a acceptat să ia masa cu președintele rus Vladimir Putin, în ziua următoare concertului său de la Moscova, din 11 septembrie.
amenajată special pen
tru prima turistă 
spațială, o americancă.

Bani din beneficii fictive
Washington (MF) - Actorii Sylvester Stallone și John Cusack sunt implicați într-un proces vizând fonduri speculative, vedetele fiind acuzate de „îmbogățire nedreaptă”. Cei doi actori făceau parte, la sfârșitul anilor '90, dintr-un grup de investitori într-un fond speculativ care nu mai există în prezent, Lipper Convertibles. Ambii s-au retras înainte ca unul dintre gestionarii acestui fond, Edward Strafaci, să fie acuzat de fraudă și de deturnare defonduri, la sfârșitul anului 2003. Alți investitori au pierdut foarte mulți bani odată cu închiderea acestui fond. Avocații încearcă să obțină peste 100 de milioane de dolari de la Stallone, Cusack și alți investitori care s-au retras la timp. Actorii nu sunt acuzați de deturnare de fonduri, dar avocații cred că sumele câștigate de aceștia provin din beneficii fictive.

Cusack
(Foto: EPA)

Moscova (MF) - Naveta Soyouz, care trebuie să transporte următorul echipaj pe Stația Spațială Internațională (ISS), va fi amenajată special pentru prima turistă în spațiu, americanca Anoushe Anasari. „Am luat o decizie preliminară în ceea ce privește participarea lui Anoushe Ansari la misiunea

Superman s-a 
logodit

Los Angeles (MF) ■ Actorul american Brandon Routh, care a reluat rolul lui Superman după 19 ani de absență de pe marele ecran a Omului de Oțel, s-a logodit, a anunțat purtătorul său de cuvânt. Routh (26 ani) a cerut-o în Căsătorie pe iubita sa, actrița Courtney Ford (28 ani) după o relație de trei ani. Cei doi tineri actori

Calendar
Londra (MF) - Sir
Elton John și alte i 
celebrități au pozat 
împreună cu ani
malele lor de com
panie pentru calen- i 
darul anual Pet Paw- 
trait editat de organi- i
zația caritabilă Peo
ple's Dispensary for i
Sick Animals (PDSA).
Cântărețul britanic a i
pozat alături de câinii :
lui din rasa cocker ;
spaniel, Arthur și Mar
ilyn, fotografiile fiind j
realizate de logodnica ; 
lui Rod Stewart, Pen- ;
ny Lancaster. Profi
turile obținute din i
vânzarea calendarului ;
sunt utilizate în folo- i
sul animalelor fără i
stăpân sau ale căror i
stăpâni nu au resurse 
financiare suficiente i
pentru îngrijirea aces- i
tora.

Anoushe Ansari

Familiile primesc despăgubiri
St. Petersburg (MF) - Funeraliile a 133 de locuitori ai metropolei Sankt-Petersburg uciși în accidentul aviatic care s-a produs, marți, în Ucraina vor avea loc în mai puțin de o săptămână, a anunțat, miercuri, guvernatorul orașului, Liudmila Matviyenko.Matviyenko a precizat că identificarea cadavrelor este un proces anevoios din cauza împrejurărilor în care a avut loc accidentul, adăugând că primăria din Sankt-Peters- burg și compania Pulkovo vor achita costurile funeraliilor. Fiecărui pasager îi va fi alo

doresc să se căsătorească în toamna acestui an, scrie revista Peo-^^^ pie. Routh șiJflMB» Ford s-au întâlnit în barul unui’țM*’^^ club de bowling din Hollywood, unde Brandon. .actor amator, serve băuturi.
»

Lem un pui de leu de la grădina zoologică din Edinburgh, a ieșit la plimbare în țarcul lui. (Foto: FAN)

0 fată a evadat după opt ani
■ Tânăra austriacă a 
fost răpită în urmă cu 
opt ani și a fost ținută 
într-un garaj.

Viena (MF) - Poliția afirma că rudele tinerei au confirmat faptul că aceasta este Natascha Kampusch, care a dispărut in 1998, la vârsta de zece ani, în timp ce mergea spre școală. Șeful Departamentului pentru Crima Organizată, Herwig Haidinger, a anunțat că femeii i se vor face teste AND pentru a-i confirma identitatea, dar sunt foarte siguri ca ea este Natascha.Femeia este foarte palidă, dar pare sănătoasă din punct de vedere fizic. Nu există nici

Pentru drepturi de autor
Londra (MF) - Cântărețul britanic Robbie Williams a fost dat în judecată de fiul vitreg al lui Rod Stewart, compozitorul Ashley Hamilton, pentru încălcarea drepturilor de autor în privința unei piese care apare pe recentul album „Rudebox”. Ashley Hamilton a declarat că el și Robbie au lucrat la melodia „She's Madonna” înainte ca Williams să o finiseze la un studio de înregistrări. Hamilton este nemulțumit că a fost dat la o parte și nu are nici un beneficiu. Compozitorul este decis să se lupte în justiție cu vedeta. Hamilton a declarat că poate demonstra totul cu demo-urile pe care le are.

Coperta Harper's Bazaar
(Foto: FAN)

) septembrie. O comisie de stat va lua decizia finală în ceea ce privește componența echipajului săptămâna viitoare, miercuri”, a anunțat purtătorul de cuvântal Agenției spațiale ruse, Igor Panarin.Japonezul Daisuke Enomo- to, care ar fi trebuit să zboare pe Stația Spațială Internațională în septembrie, nu a primit acceptul Agenției spațiale ruse din motive de sănătate.Anoushe Ansari (38 ani), o americancă de origine iraniană, și coechipierii săi, rusul Mihail Tiurin și americanul Michael Lopez-Alegria, au început, miercuri, testele care marchează încheierea antrenamentului efectuat la complexul „Orașul Stelelor”, de lângă Moscova.Zborurile turistice în spațiu sunt organizate de compania ruso-americană Space Adventures și costă aproximativ (Foto: epa) 21,5 milioane de dolari.
cată suma de 100.000 de ruble (3.700 dolari) din bugerul federal, iar familiile victimelor vor primi despăgubiri din fondurile primăriei și din partea companiei aeriene Pulkov.

Operațiunea de căutare a cada
vrelor s-a încheiat. (Foto: epa)

Poliția o escortează pe Natascha în localitatea Strasshof (Foto epa)urme care să arate că ar fi fost abuzată sexual, afirmă sursa citată. Tânăra a spus polițiștilor că a evadat dintr-un sat de lângă Viena, unde a fost închisă într-un garaj, de
Poster cu Britney, cenzuratTokyo (MF) - Un poster care o arată pe Britney Spears goală și însărcinată a fost interzis în metroul din Tokyo, fiind considerat prea „stimulator”. Este vorba de fotografia de pe coperta pentru ediția din august a publicației Harper's Bazaar, care va apărea și pe coperta din octombrie a ediției japoneze. Responsabilii ediției japoneze s-au lovit de refuzul administratorilor metroului,

când a fost răpită. Dar, a adăugat ea, răpitorul a lăsat-o să se plimbe ocazional, împreună cu el. De asemenea, a avut acces la radio, televizor, ziare și cărți, iar garajul 
care au fost de părere că fotografia „este prea stimulatoare” pentru tineri.Oficialii Tokyo Metro au ajuns totuși la un compromis cu reprezentanții revistei: fotografia va fi expusă, dar Britney va apărea acoperită de la coate în jos. Posterul va fi însoțit de textul: „Ne cerem scuze că am ascuns o parte din imaginea frumoasă a unei viitoare mame”. 

era echipat cu un dulap și un pat.Aparent, femeia are sindromul „Stockolm”, care afeOc-t tează psihicul, făcând victimele ținute în captivitate foarte mult timp să se identifice cu răpitorii lor. De aceea, femeia nu a evadat mai devreme.Poliția a trimis în partea de est a Austriei mașini și un elicopter pentru a-1 căuta pe suspectul în vârstă de 44 de ani. Martorii din sat spun că au văzut o mașină care pleca în viteză imediat după ce femeia a evadat. Mai târziu, poliția a găsit mașina abandonată într-un garaj subteran. Suspectul se pare că s-a sinucis, aruncându-se în fața trenului.

Mica bufniță se joacă, în parcul Eekholt din localitatea germană Grossenaspe, cu o minge de tenis. (Foto: EPA)


