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De trei ori mai nebuni
Azi, Jurnal TV!

Sala Sporturilor dm Deva a găzduit
Bobocilor de la liceul “Grigore 

(Fotoi Dragos Mihai}
-

Balul
Moisil”. /p. 3

■ Consultațiile în cabi
netele psihiatrice din 
județ a trecut de 
30.000, în 2006.

Deva (I.J.) - Numărul hune- 
dorenilor bolnavi psihic a 
crescut alarmant, cu cca 1500 
de cazuri noi anual, se arată

într-o statistică a Autorității 
de Sănătate Publică Hune
doara. Chiar și numărul 
internărilor trece de 3.900, iar 
numărul de bolnavi care trec 
pragul cabinetelor de specia
litate depășește 30.000. Practic, 
numărul bolnavilor care su
feră de depresii, precum și al 
schizofrenicilor a crescut de

trei ori fată de 1989. „Cauzele 
sociale, ritmul de viată prea 
stresant și lipsa adaptabilității 
la cerințele societății fac ca 
numărul reacțiilor nevrotice 
să afecteze cel mai mult tine
rii. Numărul real al bolnavilor 
nu se știe cu exactitate. O 
cauză în acest sens este 
apariția cabinetelor de psihi

atrie private care nu declară 
decât numărul total al pa- 
cientilor care le trec pragul”, 
declară dr. Dan Magheru, di
rector ASP Hunedoara. în to
pul bolilor psihice se numără 
tulburările sau reacțiile nevro
tice întâlnite la tineri. Nede- 
pistarea lor la timp duce la 
recidivă, /p.5

Prețul rămâne neschimbat
Deva (M.S.) - Populația municipiului 

Deva va plăti același preț ca și anul trecut 
pentru căldura livrată în această iarnă din 
sistemul centralizat de termoficare. Decizia 
a fost luată ieri de consilierii locali care au 
hotărât ca prețul unei gigacalorii să 
rămână la vechea valoare de 107,5 lei noi, 
cu toate că propunerea inițială viza un tarif 
de 110 lei noi pe gigacalorie. Pentru sub
ventionarea diferenței de preț până la ta
riful aprobat de ANRE, adică 118,78 lei 
noi/Gcal, vor fi alocate de la bugetul local 
sume care vor depăși, în această iarnă va
loarea de 2,88 milioane lei noi.

Sesizări on-line la poliția rutieră
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■ Șoferii indisciplinați 
în trafic pot fi recla
mați poliției și prin in
termediul internetului.

Deva (M.S.) - Neregulile 
constatate în traficul rutier 
pot fi semnalate on-line 
politiei hunedorene, pe 
adresa de internet a Inspec
toratului Județean de Politie, 
la http://hd.politiaromana.ro,

secțiunea „Politie-Comuni- 
tate”. Observațiile cetățenilor 
sunt analizate apoi de Servi
ciul Politiei Rutiere (SPR) 
Hunedoara care poate inter
veni în zonele de trafic sen
sibile, prin acțiuni de pre
venire a accidentelor.

„Aceste sesizări reprezintă 
un sprijin important pe care 
îl putem primi de la cetățeni. 
Tot mai multi oameni au 
acum acces la internet, aces

ta fiind o modalitate comodă 
pentru ei de a lua legătura cu 
politia”, a precizat șeful SPR 
Hunedoara, inspector princi
pal Ion Tirinescu. Potrivit 
acestuia, traficul rutier pe 
Drumul National (DN) 7, 
care traversează județul Hu
nedoara pe o lungime de 86 
de kilometri, este în continuă 
creștere, iar acest lucru pre
supune luarea unor mă-suri 
preventive speciale, /p.3

Furt de 
motorină

Orăștie (M.T.) - Doi 
bărbați sunt cercetați du
pă ce au furat din rezer
vorul unui autotren, par
cat în fata unui bloc din 
Orăștie, aproximativ 200 
de litri de motorină. 
Bidoanele cu combustibil 
au fost găsite de polițiști 
pe marginea șoselei, în 
șanț- /p-3

Subvenții pentru utilaje

"1
Grafica: Cuvântul liber, Sursa: Mediafax

■ Aproximativ 1650 de 
producători au benefi
ciat de subvenții pentru 
utilaje agricole.

Deva (C.P.) ■ Producătorii 
agricoli din județ au benefici
at de subvenții pentru cum
părarea de utilaje agicole în 
sumă de 100 de miliarde de lei 
vechi, a declarat Emil Gavrilă, 
director în cadrul DADR Hu
nedoara. Ministerul Agricul
turii a acordat, prin două pro
grame, fonduri nerambur

sabile țăranilor: primul desti
nat zonei montane, iar al doi
lea celor din zootehnie. în 
primul program, de ajutor 
financiar au beneficiat 678 de 
producători agricoli. Progra
mul destinat zootehniei s-a 
desfășurat în 2 etape. în pri
măvară, 751 de țărani au pri
mit subvenții, iar alfi 220 de 
producători au solicitat, în 
ultimele două săptămâni, acor
darea de subvenții. Ultimele 
cereri vor putea fi depuse azi. 
Țăranii pot cumpăra diverse 
utilaje, 60% subvenționate.

Mașini de mare tonaj încărcate cu marmură tra
versează Drumul Romanilor din sec. n-III e.n., consi
derat monument al patrimoniului național. fpS (Foto: cu
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• Descoperire macabră. Cadavrele a 31 de 
persoane, victime ale violențelor interconfe- 
sionale, au fost descoperite la Bagdad în ul
timele 24 de ore. Ele prezintă urme de 
gloanțe. Zeci de cadavre sunt descoperite 
aproape zilnic în diferite regiuni din Irak, 
majoritatea prezentând semne de tortură.

Favorit la postul de comisar
■ Varujan Vosganian 
are mari șanse să fie 
propus, azi, comisar eu
ropean de către premier.

Avertizează 
Phenianul

Washington (MF) - 
Președintele SUA, 
George W. Bush, a aver
tizat Coreea de Nord că 
„va fi trasă la răspunde
re” în cazul în care vin
de arme nucleare Iranu
lui sau rețelei al-Qaida. 
El a precizat că Phenia
nul riscă să suporte 
„consecințe grave” în 
cazul în care va transfe
ra arme Iranului sau re
țelei al-Qaida. „Unul 
dintre lucrurile pe care 
acești lideri ai lumii tre
buie să le știe este că 
vom utiliza metodele ne
cesare pentru ai trage 
la răspundere”, a spus 
el. SUA și alte țări occi
dentale suspectează Phe
nianul de pregătirea ce
lui de-al doilea test nu
clear în pofida reacției 
comunității internațio
nale și a sancțiunilor a- 
doptate de CS al ONU 
după prima astfel de 
manevră efectuată la 9 
octombrie.

George W. Bush (Foto: epa)

București (MF) - Purtătorul 
de cuvânt al PNL, senatorul 
Varujan Vosganian, avea mari 
W............. ............ .................... .

Tony Blair (Foto: epa) 

Retragere 
condițio
nată
Londra (MF) - Pre
mierul britanic, Tony 
Blair, a dedarat ieri 
că trupele britanice 
vor fi menținute în 
Irak pentru o perioa
dă cuprinsă între 10 
și 16 luni, așa cum 
prevede politica gu
vernamentală, retra
gerea fiind însă con
diționată de nivelul 
de securitate. Blair a 
fost de acord cu șe
ful Statului Major al 
armatei britanice, ge
neralul Richard Dan- 
natt, potrivit căruia 
prezența forțelor bri
tanice ar putea deve
ni o provocare, dar a 
subliniat că este încă 
de datoria Guvernu
lui de la Londra să 
instaureze o demo
crație liberală în Irak. 
„Cred că în următoa
rele 18 luni vom pu
tea în mod cert să 
rețfagem o mare 
parte dintre militari", 
a declarat Blair.

Nominalizarea co
misarului este fă
cută de primul-mi- 
nistru, după o 
consultare cu pre
ședintele Comisiei 
Europene.
Premierul Tăriceanu

...................... -w 
șanse să fie propus, ieri, co
misar european de către pre
mierul Călin Popescu Tăricea

nu, în cărți fiind și miniștrii 
Mihai Răzvan Ungureanu și 
Anca Boagiu au declarat sur
se din Alianța PNL-PD.

Potrivit unor surse liberale, 
în proporție de 90% comisa
rul european propus de PNL 
va fi ales de către Tăriceanu 
dintre Varujan Vosganian și 
Mihai Răzvan Ungureanu, lis
ta lărgită a liberalilor conți
nând și numele lui Leonard 
Orban și Cristian David.
Discuții cu Barroso

Pe această temă, premierul 
Tăriceanu ar fi avut deja mai 
multe discuții cu Jos6 Manuel 
Durao Barroso, președintele 
Comisiei Europene, precum și 
cu alți oficiali europeni, majo
ritatea agreându-1 pe Vosgani
an, susțin sursele citate.

Varujan Vosganian (Foto: arhivă)

___ .X

Pentru funcția de comisar 
european PD i-a avut drept 
candidați pe Anca Boagiu și

D/Ionica Macovei.
Președintele Traian Băses- 

cu a declarat, în urmă cu o 
săptămână, că România tre
buie să aibă două propuneri 
pentru funcția de comisar 
european.

Anterior, șeful statului 
precizat că niciun partid di^> 
afara celor guvernamentale 
nu poate spera că va obține 
postul de comisar european, 
apreciind că acesta va fi un 
om politic din cadrul Alianței 
PNL-PD.

Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu a declarat, la înce
putul săptămânii, că va anun
ța numele comisarului euro
pean până azi, subliniind că 
decizia finală va ține cont de 
părerile partidelor din coali- . 
ția guvernamentală.

20 de morți într-un atac la Mosul
Mosul (MF) - Un kamikaze 

a aruncat în aer un camion 
încărcat cu combustibil în fa
ța unei secții de poliție din 
orașul irakian Mosul, in timp 
ce rebelii sunniți s-au con
fruntat cu forțele de ordine, 
violențele provocând moartea 
a 20 de persoane.

La scurt timp după explozia 
de la Mosul, care a provocat 
moartea a 11 persoane și răni
rea altor 26, insurgenții au 
lansat un atac cu mortiere a- 
supra unei alte secții de poli
ție și s-au confruntat cu forțe

le de ordine. Alte nouă victi
me au fost înregistrate în ur
ma acestor violențe.

O altă sursă din cadrul po
liției a declarat că un alt atac 
cu mașlnă-capcană s-ar fi pu
tut produce înaintea exploziei 
camionului. Guvernatorul 
provinciei a impus restricții 
de circulație, iar forțele ira
kiene patrulează prin oraș.

Mosul, al treilea oraș că 
mărime din Irak, a fost sce
na unei escaladări a violențe
lor comise de insurgenții sun
niți și a luptelor dintre sun-

niții arabi și etnicii kurzi ca
re intenționează să preia con
trolul asupra zonei urbane și 
a împrejurimilor.

Luna trecută, o bombă am
plasată într-o mașină-capcană 
s-a soldat cu moartea a 18 per
soane și rănirea altor 11, într- 
un oraș în apropiere de Mo
sul.

Insurgenții sunniți, care 
luptă împotriva trupelor ame
ricane și a Guvernului ira
kian condus de șiiți, atacă 
frecvent forțele de securitate 
irakiene.

Atac sinucigaș
Lashkar Gah (MF) - Mai multe persoane, 

printre care doi militari NATO, au fost uci
se, ieri, lntr-un atac sinucigaș comis în su
dul Afganistanului, au afirmat martori ocu
lari. Un vehicul aparținând NATO a luat 
foc în urma atacului, care s-a produs în 
principalul bazar din Lashkar Gah, capi
tala provinciei Helmand, au adăugat mar
torii.

Doi militari din cadrul trupelor NATO 
figurează printre victimele atacului. „Doi 
militari NATO au fost uciși iar alți doi au 
fost răniți”, a declarat un ofițer din cadrul 
armatei afgane, prezent la fața locului.

Militari britanici se numără printre per
soanele rănite, a declarat un purtător de 
cuvânt al Ministerului Apărării de la Lon
dra. „Putem confirma că un număr redus 
de militari britanici au fost răniți în urma 
exploziei din Laskar Gah... Nu avem 
informații în legătură cu decesul vreunui 
britanic”, a spus oficialul.

Un kamikaze a aruncat în aer un camion încărcat cu combustibil, gest soldat cu 20 de morți
(Foto: EPA)

SUA, amenințate cu bombe
H Amenințarea priveș
te comiterea de ata
curi asupra a șapte 
stadioane din SUA.

Washington (MF) - O a- 
menințare privind comite
rea de atacuri cu bombe ra- 
diologice la șapte stadioane 
din SUA a fost postată pe 
Internet, în cursul săptă
mânii, însă oficiali din ca
drul serviciilor de securita
te internă au apreciat că 
aceasta nu este credibilă, 
relatează New York Times.

Anunțul, potrivit căruia 
atacurile urmau să aibă loc 
duminică, a fost însă sufi
cient de explicit pentru a 
determina Departamentul 
pentru Securitate Internă 
să anunțe Liga Națională 
de Fotbal (NFL) și adminis
trațiile celor șapte orașe.

Acestea au fost anunțate 
ca măsură de precauție, nu

neapărat pentru că autori
tățile ar fi crezut că stadi
oanele ar putea fi atacate, 
a afirmat purtătorul de cu
vânt al Departamentului, 
Russ Knocke.

Amenințarea referitoare 
la atacuri a fost postată 
luni pe un site de limbă en
gleză. Aceasta preciza că 
bombe radiologice vor fi 
detonate în zona stadioane
lor din Atlanta, Cleveland, 
Houston, Miami, New 
York, Oakland și Seattle, la 
22 octombrie, în timpul me
ciurilor de fotbal profesio
nist.

Autorul amenințării, ca
re se semnează „javness”, 
precizează că „bilanțul 
morților se va apropia de 
100.000 în urma exploziei 
inițiale, dar nenumărate al
te victime se vor înregistra 
ca urmarea a emisiilor ra
dioactive”, relatează și 
Washington Post.

covÂMiu. BJ
Cotidian editat de SC Inform Media SRL.
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Patru din 
patruzeci

București (MF) - Se
cretarul de stat din De- 
partamenatul pentru Re
lația cu Parlamentul, 
Cristina Pocora, a lan
sat, ieri, un apel către 
parlamentarii coaliției 
și ai opoziției pentru a 
acorda prioritate și a 
susține legile UE, ară
tând că Senatul și Came
ra Deputaților au adop
tat doar 4 din totalul ce
lor 40 de legi. Oficialul 
guvernamental a amin
tit că în ultimul raport ‘ 
al CE au fost menționate 
o serie de măsuri care 
trebuie aplicate de Ro- 
mânia, până la sfârșitul 
anului,’' ITMdfSfile® 
Justiție și Afaceri Inter
ne, Agricultură și sis
temul sanitar-veterinar.

în prezent se află în 
procedură parlamentară 
36 de proiecte de lege 
prioritare pentru inte
grare, dintre care 21 de 
acte normative la Came
ră și 15 la Senat. De la 
începutul sesiunii parla
mentare au fost finaliza
te, fiind adoptate de Se
nat și Cameră, 4 proiec
te de lege.

Testele nord-coreene, posibile
■ SUA n-au exclus posi
bilitatea ca Phenianul să 
plănuiască o serie de noi 
teste nucleare.

Washington (MF) - Servicii
le americane de informații nu 
au exclus posibilitatea ca Phe
nianul să plănuiască o serie 
de noi teste nucleare, însă ac
tivitățile depistate în locuri 
unde s-ar putea efectua astfel 
de operațiuni nu sunt foarte 
clare, au afirmat, miercuri, 
oficiali citați de Reuters.

în urma monitorizărilor, 
inclusiv cu ajutorul sateliților 
de spionaj, au fost depistate 
activități în câteva locuri din 
Coreea de Nord, în care erau 
implicate camioane și alte ve
hicule, au precizat oficialii, 
care au dorit să-și păstreze a- 
nonimatul. Cele mai multe ac
tivități au fost depistate în lo
cul în care Phenianul a deto
nat un dispozitiv nuclear, la 
9 octombrie.

Surse din cadrul serviciilor

de informații au sugerat că 
testul de la 9 octombrie a fost 
un eșec, provocând o explozie 
nucleară mai mică decât se 
preconiza, cu o putere de mai 
puțin de o kilotonă.

„Da, există activități în câ
teva locuri dar este greu de 
spus ce se întâmplă cu adevă
rat”, a afirmat un oficial, care 
a adăugat că, pentru moment, 
nu poate caracteriza aceste 
activități ca anormale.

Oficiali americani au preci
zat că este posibil ca nord-co- 
reenii să fi plasat locurile de 
testare a rachetelor în alertă 
maximă, ceea ce ar indica un 
eventual test de rachetă.

Un oficial a precizat că nu 
există indicii că Phenianul 
pregătește testarea din nou a 
unei rachete de tip Taepo- 
dong-2, lansată pentru primă, 
dată, fără succes, la începutul 
lunii iulie. SUA se tem însă 
că Phenianul ar putea crea 
un dispozitiv nuclear sufi
cient de mic încât să poată 
constitui focosul unei rachete.

Redactor șef: Adrian Siigean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Păs, 
Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia
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Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț
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• Export. Exportul de mărfuri pentru 
unitățile cu sediul în județ a fost, la
începutul lunii septembrie, de 31.825 mii 
euro, cu 132 mii euro mai mare decât în 
aceeași lună a anului trecut. Importul de 
mărfuri pe aceeași perioadă a fost de 
31.576 mii euro, înregistrând o creștere de 
4.296 mii euro față de august 2005. (IJ.)

Prinși la furat de motorină

tâlhărie la 
Brad

Brad (T.S.) - Poliția i 
Brad a fost sesizată, ieri, 
de Rodica S., de 67 de i 
ani, din localitate, pen- i 
sionară, despre faptul că j 
a fost victima infracțiu
nii de tâlhărie, comisă în 
lo-cuința sa de către o i 
persoană necunoscută j 
că-reia i-a permis acce- i 
sul în imobil, ocazie cu 
care i-a sustras suma de i 
920 RON. S-a constituit o i 
echipă operativă, care în i 
urma investigațiilor efec- i 
tuate l-a identificat pe ; 
autor în persoana lui ț 
Ferenc S., de 32 de ani, ; 
din Târgu Mureș, fără j 
ocupație, recidivist. Fer
enc a fost reținut pe bază i 
de ordonanță. în cursul 
zilei de ieri acesta a fost 
prezentat instanței de i 
judecată cu propunerea : 
de arestare preventivă i 
pentru comiterea infrac- j 
țiunii de tâlhărie. Dacă i 
va fi găsit vinovat, Fe- j 
rene riscă să stea închis î 
între trei și 10 ani.

Tâlharul a fost reținut

Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT 

Cuvântul liberi

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chlriac Vasile, din Hunedoara 

Birou notarial Farcaș Ladlslau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedjar'a

- Cabinet medical doctor Râceanu Ileana, din Hunedoara 

Farmacia veterinară S.G. Miia Vet Impex SRL, Hune

doara

- Cofee Savoya Snack, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

■ Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria 

•-■Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

cuvăjb

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

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.
Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 20 
octombrie, ora 24.

A

Fiecare cu 
încălzirea 
lui
Hunedoara (I.H.) - 
Din cauza pierderilor 
mari existente în 
cazul punctelor ter
mice de cartier, tot 
mai puține, majori
tatea oamenilor s-au 
debranșat de la sis
temul centralizat, 
recurgând fiecare la 
diverse alternative. 
"Am renunțat de 
mult timp la sistemul 
centralizat. De altfel, 
nici nu cred că mai 
există așa ceva la noi 
în oraș. Acum am 
centrală proprie, care 
are un randament 
mult mai mare", a 
spus Adrian Anghe- 
lescu din Hunedoara. 
"Eu am convertor cu 
gaz, autorizat 
bineînțeles, și îmi 
încălzesc două 
camere cu el, îmi 
este suficient", a 
spus Dorin Rădoane, 
din Hunedoara. "îmi 
încălzesc cele patru 
camere cu teracote 
pe gaz. Am în fiecare 
cameră câte un 
arzător și îmi încăl
zesc camera de care 
am nevoie și când e 
necesar", a spus loan 
Mărginean, din 
Hunedoara.

■ Doi hunedoreni au 
fost prinși după ce au 
furat 200 I motorină 
din rezervorul unui TIR.

Mihaela TAmaș 
mihaela.tamas@lnformmedia.ro

Orăștie - Doi hunedoreni au 
fost prinși în flagrant de o 
patrulă de siguranță publică 
din cadrul Poliției Munici
piului Orăștie, în timp ce 
încercau să sustragă motorină 
din rezervorul unui TIR par
cat în fața blocului 37, de pe 
strada Pricazului, din Orăștie. 
Polițiștii au stabilit că cei doi,

Camere video pe DN7
■ Proiectul vizează zo
nele în care se produc 
cele mai multe acci
dente rutiere.

Deva (M.S.) - Mai multe sec
toare de pe Drumul Național 
7, în care se produc cele mai 
multe accidente rutiere, vor fi 
dotate cu camere video de

Ion Tirinescu

Un frumos bal al bobocilor
■ Ieri, a avut loc, la 
Sala Sporturilor, balul 
bobocilor Liceului 
„Grigore Moisil" Deva.

Deva (M. Ș.) - Ieri, a avut 
loc, la Sala Sporturilor, balul 
bobocilor Liceului „Grigore 
Moisil”, din Deva. Mulți 
tineri, atmosferă de petrecere 
și, mai ales, mult entuziasm? 
Prezentarea concurenților, 
proba opțională, cea de cul
tură generală, dansul, toate 
acestea au subliniat ideea de 
bal reușit. Programul artistic

Dacia Logan se extinde

Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Va fi mai 
bine pentru români după inte
grarea în Uniunea Europeană?

■ începând cu această 
lună, Logan Break va 
putea fi comercializat 
în România.

Orăștie (C.B.) - Toamna 
2006 a adus o nouă versiune 
de caroserie pentru autoturis
mele autohtone Dacia Logan. 
Mult-așteptatul Break a fost 
prezentat ieri, oficial, la 
Orăștie, la sediul firmei SC 
Aurocar Serv SRL Orăștie, 
dealer autorizat Dacia pentru 
județul Hunedoara. Noul mo
del vine după doar doi ani de 
la lansarea comercială a mo
delului Logan, vândut în peste 
300.000 de exemplare în toată 
țara. în configurația de vehi
cul comercial, Dacia are o 
capacitate de încărcare de

Un Break de șapte locuri (Foto: Traian Mânu)

Canistrele cu motorină ale hoților (Foto: CL) 

dente penale, reușiseră să sus
tragă, cu aproximativ o oră 
înainte de prinderea lor în fla

Ioan C., de 47 de ani, din Sime
ria și Mihai C., de 20 de ani, 
din Hunedoara, cu antece- 

supraveghere legate direct la 
Dispeceratul Poliției. Proiectul 
poate fi pus în aplicare numai 
cu sprijinul autorităților 
locale, în acest sens desfă- 
șurându-se o primă rundă de 
discuții între reprezentanții 
Serviciului Poliției Rutiere 
(SPR) Hunedoara și reprezen
tanții comunităților. Potrivit 
șefului SPR Hunedoara, insp.- 
șef Ion Tirinescu, zonele cu 
cele mai multe accidente con
semnate în acest an sunt Deva 
- Izvorul Decebal, Gurasada - 
Burjuc și Săcămaș - Vețel.

Măsurile de prevenire a 
accidentelor rutiere se află 
permanent în atenția SPR 
Hunedoara. Pe parcursul DN 
7 sunt prezente șapte echipa
je de poliție rutieră, au fost 

g diversificat a. ținut publicul 
strâns de tot ceea ce se petre 
cea pe scenă. Au participat 
afectiv la fiecare probă, ală
turi de concurenți. A fost un 
bal al tuturor, cu multe sur
prize plăcute. într-un cuvânt, 
un bal reușit!

Titlul de Miss 2006, a 
revenit d-rei Szabo Bianca, iar 

| cel de Misler, lui Smaran- 
dache Alexandru. Locul II a 
fost ocupat de Horvat Adrian 
și Ghergheș Alina. Locul III 
aparține d-rei Bodean Alexan
dra și lui Costea Marius.

Popularitatea e reprezentată 

aproape 700 litri după raba- 
tarea scaunelor din spate și 
2350 litri după rabatarea 
scaunelor din rândul 2. Ofe
rind până la 7 locuri, Logan 
MCV revoluționează piața 
break-urilor prin raportul ca- 
litate-preț. „Sunt 3 tipuri de 
motorizare pe benzină cu 75, 
90 sau 105 cai putere, iar con
sumul maxim este de 7,2 1/100 
km. Pentru varianta diesel 
puterea motorului este de 70 
cai putere, iar consumul 4,8 
1/100 km”, declară Bogdan 
Buzincu, manager de zonă. 
Prețurile pentru un Logan 
Break variază între 8200 și 
11600 de euro cu toate taxeie 
incluse. Piesa de rezistență e 
reprezentată de modelul cu 
motorizarea diesel 1.5 dCi ce 
costă peste 11000 de euro.

grant, cantitatea de 200 litri de 
motorină, din rezervorul ace- . 
luiași TIR. Cantitatea furată ; 
au transportat-o în 10 bidoane ■ 
din plastic în vegetația de pe 
marginea DN 7, în zona 
numită „Hula Turdașului”. 
Pentru a transporta întreaga 
cantitate de motorină, cei doi 
se foloseau de un taxi, Dacia 
1310, condus de Ioan C. 
Bărbații intenționau să vândă 
motorina unor clienți ocazio
nali. Cei doi simt cercetați în . 
stare de libertate pentru să
vârșirea infracțiunii de furt 
calificat (Mihai C.), respectiv 
complicitate la furt calificat 
(Ioan C).

intre Deva și Orăștie trec zilnic 24.000 de mașini (Foto: CL)

instalate benzi de cauciuc 
pentru reducerea vitezei în 
zonele periculoase, aparatele 
radar sunt în funcțiune. Cu 
toate acestea, în evidențele 
poliției au fost înregistrate, 
până acum, 37 de accidente 
grave în care 26 de persoane 
au murit, iar alte 30 au fost 
rănite grav, cifrele arătând o 
scădere față de anul trecut.

prin Bodean Andrei și Elena 
Fior ca. Felicitări! îndrăgita 
cântăreață Delia a făcut furori 
prin prezența scenică și me
lodiile super-cunoscute.

Mulțimea a fost mai mult 
decât mulțumită de prezența 
acesteia, în cadrul balului.

Delia în concert

Vezi alte fotografii pe
.wwvi.hugn.rg \ 1

Sfatul specialistului
Fitoterapie pentru 
diabet * partea i

Diabetul zaharat este o afecțiune 
metabolică caracterizată prin 
hipetglicemie rezultată ca urmare a 
scăderii secreției de insulina și 'sau a 
acțiunii insulinei. Clinic se 
caracterizează prin următoarele 
slraptome constant întâlnite: poli fagie 
(bolnavul mănâncă foarte mult), 
polidipsie (bea multă apă) și potaie 
(urinează abundent).
Diabetul zaharat tip 1 (insulino- 
dependent) este diagnosticat de 
regulă înainte de 30 ani. Pancreasul 
produce puțină insulina sau deloc. 
Tratamentul este suhstitutiv 
(insulina, sul (amide antidiabetice).
Diabetul zaharat tip II (insulino- 
independent) este diagnosticat de 
regulă după vârsta de 30 ani, fiind 
adesea asociat cu obezitate. 
Majoritatea pacienților sunt tratați 
prin regim alimentar, exerciții fizice 
și antidiabetice orale; rareori se 
ajunge la necesitatea 
administrării de insulina.
Este foarte importantă 
monitorizarea valorilor 
glucozei plasinatice și 
respectarea programului 
de consultații efectuate 
de medicul specialist.

RECLAMA

Potrivit valorilor măsurate de 
trafic, pe DN 7, în sectorul 
Deva - Orăștie, trec zilnic 
24.000 de mașini, ceea ce în
seamnă un autovehicul la 
fiecare patru secunde de tra
fic. Datele statistice mai arată 
că aproape 40 la sută dintre 
mașinile care circulă pe DN 
7 sunt autovehicule grele, 
care tranzitează județul.

Miss și Mister

Multă distracție

www.huon.ro

Farmacist specialist SEPTIMIA ȘERBAN
Director al LABORATOARELOR FARES BI0 VITAL

Utilizarea plantelor medicinale cu 
efecte hipoglicemiante este 
recomandată ca tratament adjuvant 
în cazul diabetului zaharat de tip I și 
II. Dintre produsele Fares vă 
recomand astăzi 2 ceaiuri:
C E A I U I. 
PENTRU 
DIABETICI 
conține frunze 
de afin, 
rădăcină de 
brusture, urzică, frunze de dud. Este 
recomandat ca adjuvant în 
tratamentul diabetului zaharat de tip 
II și I. Se beau 3 căni cu ceai 
neîndulcit pe zi.
CEAIUL GI.1COSTAT conține 
plante, • asociate și dozate optim 
pentru un efect hipoglicemiant și de 
stimulare a funcțiilor pancreasului 
(frunze de afin, frunze de nuc, frunze 

de dud. salvie, urzică, rădăcină 
de brusture, teci de fasole, 
mentă). Se recomandă consumul 
a 3 căni cu ceai neîndulcit pe zi 
ca adjuvant în tratamentul 
diabetului zaharat de ti lllșil,

mailto:mihaela.tamas@lnformmedia.ro
http://www.huon.ro
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1854 - S-a nSscut Arthur Rirhbaurfe poet francez (m.

1891)._____________ _______________ ’............................... ..

1860 - Promulgarea „Diplomei din octombrie" de către

împăratul Franz Joseph; abolirea 

sistemului absolutist șl deschiderea 

ml pmmltll coratM^faaiki kt 

InMl Botrivlt documentului. 

Transilvania redevine stat autonom 

în cadrul Imperiului.__________________

1865 - A murit Alexandru Donici, 
traducător șl fabulist (n. 1806)._______________________ '

1882 - S-a născut Bela Lugosi (foto), actor american de 

origine maghiară (m 1956).___________________________________
189S - S-a născut lingvistul și filologul Alexandru Rose- 

tti, membru al Academiei Române („Istoria Umbli românei 

(m. 1990).

minim maxim

Prognoza pentru astăzi
Predominant senin. Maxima va fi de 

18°C, iar minima de 5°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Predominant senin. Maxima va 

fi de 18°C, iar minima de 10°C.
Duminică. Cer mai mult noros. Maxima 

va fi de 20°C, iar minima va fi de 10°C.

Calendar Creștin-Ortodox_____________

Sf. Mare Mc. Artemie; Cuv. Matroana.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Irina din Portugalia, fc.m.

Calendar Greco-Catolic

S. Artemiu, m.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va H întreruptă între 

orele:

8.00-14.00 In municipiul Hunedoara, str. M. Viteazul (zona 

Complexului Comercial Dunărea);

- în localM|ile Vălati, Galeș, Mlădiu, Bădica. Hășdău (zona 

Hunedoara) și nisipoasa (zona Mafag).

Gaz metan ____ __ ________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fl întreruptă.

Apă________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fl întreruptă.

PRO TV ANTENĂ 1

UȚETIZIUI

Ciorbă rădăuțeană
Ingrediente: patru pulpe de pui sau patru 

bucăți piept de pui, patru morcovi, două 
rădăcini pătrunjel sau păstârnac, doi ardei 
capia sau grași, cinci gălbenușuri de ou, 400 
grame smântână, oțet, usturoi, verdeață 
după gust.

Mod de preparare: se pun la fiert, în 
aproximativ 2,5 1 apă, pulpele și legumele, 
cu o lingură de sare sau condimente de tip 
Knorr. Se lasă să fiarbă până ce carnea 
devine foarte fragedă (se desprinde de pe 
os). Se strecoară supa obținută. Carnea și 
legumele se taie în bucăți mici (se aruncă 
pielea și oasele) și se pun înapoi în supă, 
la fiert. între timp se bat împreună, cu 
mixerul, smântână și gălbenușurile de ou. 
Când supa dă în clocot, se toarnă compoziția 
de smântână și ou, amestecând continuu. Se 
adaugă oțet și usturoi zdrobit după gust, 
piper și eventual verdeață măruntită. Se 
mai fierbe câteva minute.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
8:00 Mari Români. Ion 

Antonescu
8:40 Mari Români. Ștefan 

cel Mare
9:20 Integrame despre 

integrare (2 episoade) 
9:30 Desene animate: 

Sabrina
10:35 Oglinda retrovizoare 

(r)
11:05 Garantat 100% (r) 
12:00 Misterele din Sankt

0 Petersburg (r) (ep. 78) 
13:00 Cony și restul lumii

0(ep. 61, comedie, SUA) 
1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA) .
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
1530 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17:00 Misterele din Sankt 

0 Petersburg (ep. 79, 
dramă, Rusia/SUA)

18:00 Dis-de-seară. Prezintă: 
Ovidiu Uscat

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

20:15 Stele de... 5 stele
2150 Lost Naufragiații (ep. 

06, SUA 2004). Cu:
Naveen Andrews, Emi
lie de Ravin, Matthew 
Fox, Jorge Garcia

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23X15 Lumea citește I 
'Scrisorile lui Emines- 
cu* de Veronica Mide.

2345 Mari Români. Ștefan 

cel Mare (r) 
025 Mari Români. Ion 

Antonescu (r)
1:10 Examen (dramă, 
13 România, 2003). Cu: 

Gheorghe Dinică, Ma
rius Stănescu, Valentin 
Uritescu, Mihai Dinvale

255 Clnemaniadi (r)
320 Izolați ta România. 

TVR - singurul prieten 

(r)
345 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo

440 Stele de... 5 stele (r)

7XX) Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore? 

Te uiți și 
câștigi

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Chemarea săbătiaei 
I3(fllm artistic, reluare) 

12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile ProTv.

Te uiți și câștigi 
14:00 Accident (dramă, 
▼ Q România, 1976). Cu: 

Vladimir Găitan, 
George Mihăiță, Sergiu 
Nicolaescu, Stefan 
Mihăilescu-Brăila, Emil 
Hossu. R.: Sergiu Nico
laescu 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, 
Laureen Bell

1700 Știrile ProTv. Vremea. 
Te uiți șl câștigi

17:45 Familia Bundy (s) 
1855 Știrile sportive 

1900 Știrile ProTv. Sport 
Vremea

20'30 Dansez pentru tine
2400 La servid (s)

025 Miss Playboy Roma
nia 2006

0e30 Pasiunea din umbră 

^(dramă, SUA 2000). 
Cu: Joe Mantegna, 
Marcia Gay Harden, 
Yancy Butler, Luis Guz
man, Jon Seda, Miguel 
Sandoval. R.: Robert 
Mandel

230 Familia Bundy 
□(film serial, reluare) 

P 3:30 La Seivid 

El(reluare)
4:00 Pasiunea din umbrii 

□(film, reluare) 
' 530 kstrim tivi 
; (reluare) 
Ș 600 Parte de carte 

(reluare)

Stttaefta Juma* TV tiu id 
tAijaundwea newtru 

' madiflcari ser-
yenfte la TV.
&ipâ inebidereâ G-âtiție».

. .................................... .........
600 h gura presei 

cu Mircea Badea
700 Matinal: Dimineața 

dwreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
900 In gura presei (r) 

i1000 Concurs interactiv 

‘ 11XX) Anastasia (s). Cu: Ele- 
0na Korikova, 

‘ 12:00 Secretul Măriei (serial) 

1300 Observator 
; 1345 Fast Food (s, r) 
i 14:15 Halifax, orașul devas- 
; Otet (partea a ll-a) 

(dramă, SUA 2003). 
Cu: Vincent Walsh, 

s Shauna MayDonald, 
Tamara Hope. R.: 
Bruce Pittman 

! 1600 Observator 

’ 1645 9595, te învață ce să 
fad

1 1800 Vocea Inimii (serial, 

j 0 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu

; 1900 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2K3O Tablou de nuntă 
(divertisment) 

23=00 Thai & Kidcbax 

Superieague 2006: 
Viena Highlights

200 Conans interactiv
300 Observator (reluare) 

' 400 9595 (r) 
; 5:15 Anastasia (r)

Q(film serial). Cu: Elena 

Korikova, Petr Krasilov. 
1839, St. Petersburg... 
Secrete, minciuni, 

i “ trădări... Totul se 
■ învârte în junii unei 
j crime petrecute în 

urmă cu 20 de ani. 
Veriga lipsă este Anas- 

; tasia, o fetiță dispărută
s în același timp. Cu
î toate că anii au trecut,

cei implicați direct tacă 

o caută. Disperați să-i 
descopere identitatea, 

J dezvăluie secrete bine
; ascunse punând în
i pericol vieți.

Lamer
Pe plan social și profesional, pot avea loc schimbări tagsr 
tante. Ba serviciu sunteți apreciat pentru stilul de lucru. 
Nu neglijați relațiile sentimentale!

faur

S-ar putea ca In familie să apară tensiuni din cauza J|8- 
bleffifilw financiare. Nu vă lăsaț uemoralizatl Vă recO- 
mandăm să fiți atent la ce spuneți.

Gemeni .................

Sunteți apreciat In societate' dar și In familie. PentruyM" 
încheia o afacere avantajoasă, vă sfătuim să vă folos*- 
farmecul personal.

Rac
Intenționați să porniți o alasere, dar aveți de făcut mal 
multe drumuri, pentru acte. Este o zi bună pentru planuri 
de viitor. Aveți Idei realiste și ingenioase.

O
țw?

&
&

Leu

grație intuiției, găsiți o soluție originală la ■ Importantă 
problemă de serviciu. Pentru a o aplica. Insă, ar trebui să 
faceți ore suplimentare.

Este posibil să aveți probleme eu banii, aar vâ sfătuim să 
nu disperați, pentru că duDă-amiază vi se oferă o pnsă 
neașteptată.

Balanță _________  ~ __________________ ____________ _ • ■

S-ar putea să aveți dificultăți pe plan sentimental șl să fijj 
nevoit să luați o decizie Importantă. Este ■ zi tnoiaBH 
studiului.

Scorpion

Aveți șanse să rezolvați cu bine o problemă sentimentală. 
Dimineață, un prieten vă propune să vă asociațl Intr-o 
afacere pe care a început-o de curând.

Săgetător

Dimineață s-ar putea să ițiți nemulțumii pentru că vi s-a 
anulat o delegație. Ml sfătuim să nu vă enervați Oricum, 
nu este o zi favorabilă călătoriilor lungi.

Capricorn

Pe plan profesional, schimbări în bine: fie gâsiți un alt loc 
de muncă, mai bine plătit, fie sunteți avansai. Nu taa|i 
decizii în grabă.

Vărsător

Dimineață vă îmmanătățițl simțitor situația financiară. 
putea să primiți o moștenire sau plata pentru a lucrate 
încheiată de curând.

Pești ■ JA 5*5 .’Myiff ittf'"
Vă simțiți în formă și sunteți hotărât să profitați de situație. 
Puteți avea succes in afaceri, in călătorii și pe plan sen»- | 
mental.

t

i
I

8:00 Suflete rănite (r) 9XX) De 
3x femeie (r) 10:00 Ciocolată 
cu piper (s) 11:00 Bărbatul 
visurilor mele (r) 12:00 Minci
una (s) 14:00 Jurământul (s) 
15:15 Rețeta de acasă 15:30 

Suflete rănite (s) 1630 Pove-1 
știri adevărate 17:30 Rebelde 
(s) 19:30 Special: Lansare film .

Mary-Kate și Ashley în acțiune 
(s) 8:00 Pescar hoinar (r) 830 
Teleshopping 9:00 Construind 

imposibilul (doc.) 10:00 Tono- 
matul DP2. Transmisiune 
directă 11:30 Caracatița (r) 
12:25 Câțiva pași spre un 
management mai bun (doc., 
r) 13d» Motomagia (r) 14:00 "Lacrimi de iubire". Transmi- 
ABC... de ce? 1430 Cutia fan
tastică (s) 15XX) împreună în 

Europa! Magazin interetnic 
16d» Jurnalul TVR (r) 1630 
Hollywood reporter (s) 17:00 
Micuța Zorro (s) 18:00 Lecția 
de management... Secretele 
unei afaceri (doc.) 1835 Ca- î ganta Anastasia (s) 
racatița (s) 19:25 Ray Mears 
(doc.) 20:00 CM de Gimnas
tică 2245 Concert: Sit Down
& Listen to Sensor - 2005 
24:00 Mica Britanie (s)

siune directă de la "Cinema 
Pro" 2000 SOS, viața mea! (s) 
21:00 O lume a fiarelor (s, 
Mexic, 2006) 23:00 Tărâmul 
pasiunii (s) 24:00 Bărbatul 
visurilor mele (s) 1000 Pove- 
știri adevărate (r) 200 Extrava-

ș

ș

830 Revista presei 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
1130 Căsătoriți pe viață (seri- i 
al, SUA 2001) 1200 Quizzit 
13:00 țara Iu' Papură Vouă 
1320 Look who is winning : 
14:30 Miezul problemei (r) 
1600 Naționala de bere 1700 : 
Bărbatul din vis (s) 18:00 
Baronii 1830 Știri Național TV 
19:45 Țara Iu' Papură Vouă ș 
(divertisment 2004) 20:00 
Câmpul dragostei (aventură, 
SUA 2200 Noaptea cea mare 
(dramă, SUA, 1996). 0:15

1

f
I

I
i
I
»
1
I
f
I
1 ,________ f

i Emanuelle

0630-07.00 Observator (r)

1630-1645 Știri locale

11:05 Fantoma dn adâncun
(dramă, SUA 2005). 1240 Se
lena (biografic, SUA 1997). 
14:45 Yu-Gi-Ohl (animație. 
Japonia, 2004). 16:15 Intr-un 

suflet (aventuri, SUA 2004). 
17:45 în spatele ușii roșii 

(dramă, SUA, 2002). 1930 
Cinema, cinema, cinema 
(SUA 2006) 20D0 Huff (Ep. 

15, comedie, SUA, 2005). 
21:00 Război ta deșert (Ep. 2, 
acțiune, SUA, 2005). 2145 

Dansezi? (romantic, SUA
2004). 2330 Ultima secvență

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
935 Ed (s) 10:35 Sporturi 
trăsnite (r) 11:00 Tele RON 
12:50 Garito 1430 Dragoste 
și putere (s) 15:00 Iubiri per
iculoase (dramă, Canada, 
1997) 1730 Farsele lui Jugaru 
(r) 18:00 Focus 19:00 Spor
turi trăsnite 1930 Camera de , 
râs 20:00 Ace Ventura: Un 
nebun în Africa (comedie, 
SUA, 1995) 22:00 Mondenii 
(r) 2230 Focus Plus. Prezintă: 
Cristina Țopescu 23:30 Ultim
ul împărat (biografic/dramă, 
Franța/ltalia/M.Britanie)

10:00 Euromaxx (r) (doc.) 
1030 Euroblitz (r) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 

sociale 1200 Știri 1305 Esen-

wP is'' i „< C "II

i 9:15 Liga juniorilor (s, r) 10:00
' Icstrim Tivi (s) 1030 Petrecere tze (r) 14:35 Lumea cărților 

cu... cântec (film, r) 12:30 

Kiypto, câinele erou (s) 13:00 
Liga juniorilor (s) 1330 Lumea 
Pro Cinema (r) 14:00 Biografii 
celebre (doc.) 15:15 Dispăruți 
fără urmă (r) 16:15 Noi toți (s, 
r) 1645 Sfârșitul aventurii (dr.) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Cinema 2020 Dispăruți 
fală urmă (ep. 3) 2130 Noi toți 
(s) 22:00 Star 80 (dramă, SUA,

I
i

t
I
I
I
f 
t
Î
f
I

t
t
f
Î
i - M.OT wv w.w.xw ^vr
i 1983) 0:15 Prietenie pe muchie
) de cuțit (s, dramă, SUA 2003)de cuțit (s, dramă, SUA 2003)

1535 Euromaxx (doc.) 16:00 
Acasă la Nicolae lorga (doc.) 
17:00 Vis de vacanță. Emisi
une de turism 1730 Pasul For
tunei 1900 Știri 1920 Hobby 
Mix. Emisiune de divertisment 
2000 Trenul vieții. Talk-show 

22:00 High Life. Cu Monica 
Stan 23:15 Universul olandez 

24:00 Știri 0:15 Vedetele se 
întreabă (divertisment) (relu-' 
are) 0:45 Acasă la Nicolae lor
ga (documentar, reluare)

(comedie, SUA 2004).

TATEA
10:00 Realitatea de la 10:00
11:15 Fabrica 124X> Realitatea
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:50 Realitatea bursieră 
15:00 Realitatea de la 15:00
15:15 Fabrica 16:50 Marfa 
17:10Tufad Realitatea! 1745 

Editorii Realității 18:50 Reali
tatea zilei 204X) Realitatea de 

la 20:00 20:15 Reporterii 
Realității 21XX) Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 

22X15 Tănase și Dinescu 23:15 
Realitatea all-indusive 24X10
Realitatea de la 24XM)

6XX) Confruntări și fiare vechi 
7XXJ Regii consbiictiilor 84? 

Pompierii americani 9XX) M 

Mears și tehnicile indigenilor' 
10XX) Automobile americane
recondiționate 11:00 Con
fruntări și fiare vechi 12XX) 
Manevre pe scară mare 13:00 
Pompierii americani 14X10' 
Față în față cu pericolul 15X10 
Teste 16X10 Curse 17XX) Auto
mobile americane recondițion
ate 18X10 Motociclete ameri-^ 
cane 1M0 Vânătorii de mituri'

20X10 Manevre pe scară mare. 
21:00 Cele mai ciudate po-' 
vești cu OZN-uri din lume' 
22X10 Dosarele FBI
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• Gratuit. Insuficiența renală cronică pri
mește medicație gratuită printr-un program 
al Ministerului Sănătății. Medicamentele ad
ministrate cel. mai frecvent bolnavilor sunt 
Alpha D3, sevelamer și eritropoietina, în pa
ralel cu tratamentul cu dializă. Acestea se 
distribuie gratuit bolnavilor. Alpha D3 se gă
sește în farmacii la prețul de 32,87 lei. (I.J.)

Bolile psihice marginalizează

Fabrica de colesterol
Deva (I.J.) - Colesterolul se depune pe 

vasele sanguine, le strâmtează diametrul și 
sângele nu irigă corespunzător organele 
interne. Cea mai afectată de aceasta este 
inima. Pentru a reduce alimentația bogată 
in colesterol trebuie să evitați gălbenușul 
de ou care conține multe elemente de pro
dus colesterol. Dacă la analizele de sânge 
apare colesterolul mărit, aceasta se dato
rează doar în proporție de 20% din ali
mentație, restul de 80% din colesterol este 
produs de propriul organism. Producția de 
colesterol din ficat depinde de genetică, de 
stres etc. Deci regimul alimentar potrivit, 
nu foarte bogat în grăsimi și alte alimente 
ger- ratoare de colesterol, trebuie asociat cu 
o serie de medicamente care să micșoreze 
producția de colesterol din propriul ficat. 
Medicamentele mai trebuie să aibă o mi
siune: să scadă absorbția de colesterol în 
sânge din intestin.

■ în 1989 existau o 
mie de persoane bol
nave de depresie, 
astăzi sunt zeci de mii.
Ina Jurcone

lna.]urcone@lnformmedla.rc

Deva - Pe primul loc în 
afecțiuni se numără reacțiile 
nevrotice, urmate de departe 
de schizofrenie, depresiile ca 
boală și psihozele alcoolice. 
„Dintre toți bolnavii, un 
număr restrâns ajunge să 
aibă probleme majore. Reac
țiile apar la orice vârstă și cel 
mai des la tineri care nu se 
pot adapta vieții moderne cu 
implicări multiple, sau sunt 
urmarea tensiunilor legate de

stres, găsirea unui loc de 
muncă, a concedierilor, abun
denței de informații perce
pute necorespunzător și mai 
ales a suprasolicitării situa
țiilor sociale”, declară dr. Dan 
Magheru, director ASP 
Hunedoara.

Chiar dacă pare, numărul 
bolilor nu a crescut de peste 
30 de ori cum arată statisti
cile, ci boala este diagnosti
cată mult mai ușor.
Reformă și In psihiatrie

în prezent, se dorește 
renunțarea la sistemul psihi
atric clasic cu internări mul
tiple și pentru orice fel de 
afecțiune. „Serviciile de asis
tență psihiatrică sunt în curs 
de reorganizare. Se vor acor-

Se încearcă tratamente psihiatrice la domiciliu

da servicii de asistență mo
bilă pentru pacienții care 
refuză să se trateze în struc
turile sanitare, servicii de 
reabilitare cu programe reale 
vocaționale, servicii spita

licești și îngrijire la domici
liu”, adaugă dr. Magheru.

Organizația Mondială a 
Sănătății estimează că in 2020 
boala psihică va fi a treia 
cauză de morbiditate.

1 euro 3,5173 lei
1 dolar american 2,7973 lei

1 gram aur 53,0558 lei

• Etan |C.P.) - She-ul se vrea a fi un ghid de medicină ;i 
' sănStste-semne £ simptome, «(agnostic ți tratament boli, 
i analize mgicale, medicamente, dicționar medical, 
l ' sănătatea femeii, pediatrie etc.

Flagrant 
■ Monument de patri 
moniu, Drumul Roma
nilor este circulat de 
mașini de tonaj.

Ina Jurcone

Ina,jurcone@informmedla.ro

Geoagiu - în ciuda sem
nalelor trase de mai bine de 
o lună de zile privind dis
trugerea unui monument is
toric clasat - Drumul Roma
nilor, aflat pe teritoriul ora
șului Geoagiu - traficul greu 
din cariera de travertin a 
Marmosim SA Simeria con
tinuă cu asentimentul autori
tăților locale. Ieri, cercetă
torul științific Mihai Căstă- 
ian, de la Muzeul Civilizației

pe Drumul 
Dacice și Romane - Filiala 
Orăștie, a participat la un fla
grant alături de reprezen
tanții mass-media locale.

„Primarul Simion Mariș 
sprijină interesele economice 
ale primarului Capitalei, 
Adriean Videanu, cu prețul 
unui monument istoric dis
trus. Drumul este construit în 
sec. II - III e.n. și este placat 
cu spolii de travertin. Nici 
documentația întocmită de 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane și îiici atenționările 
remise de Direcția de Cultură 
Hunedoara nu au găsit ecou 
la reprezentanții puterii 
locale.

Primarul Mariș ignoră in 
continuare legislația actuală 
făcându-se vinovat de dis-

Roman din Geoagiu

Mașini de mare tonaj au distrus Drumul Romanilor

trugere și răspunzător penal”, 
declară Mihai Căstăian. Pe 
timpul organizării flagrantu
lui, nu mai puțin de patru

mașini aparținând SC Mar
mosim Simeria încărcate cu 
bucăți uriașe de marmură au 
trecut pe Drumul Romanilor.

Amplasarea aparatelor radar în data de 20.10.2006: 
DN 66: Băcia - Călan
DN 7: Tătărăști - Ilia - limita jud. Arad

Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, Str. Horea și Str. 
Mihai Eminescu
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Teatru în week-end
Deva (S.B.) - Pe scena 

Teatrului de Artă Drama
tică Deva va avea loc astăzi 
și mâine, ora 19.00, specta
colul cu premiera piesei 
„Revelion la Terzo Mondo”, 
în care personaje fără nume 
încearcă zadarnic să-și fău
rească o nouă identitate. 
Distribuția piesei îi adună 
pe aproape toți angajații 
teatrului devean: actori, so
liști, orchestră, spectacolul 
are replici verbale cu ar
monii sonore. Sâmbătă, ora 
18.00, Teatrul Dramatic „Ion 
D. Sîrbu” Petroșani va 
prezenta spectacolul „3

Dames”, de Jean Genet, 
pentru a veni în sprijinul 
unei fetițe bolnave de leu
cemie. Intrarea va fi gratu
ită, însă cei care doresc vor 
putea dona o sumă pentru 
vindecarea'fetiței. Progra
mul teatrului mai cuprinde: 
astăzi, ora 11.00, în locali
tatea Baru, spectacolul 
„Muck cel mic”, de Wilhelm 
Hauff, și mâine, ora 18.00, la 
sediul instituției, spectaco
lul „3 Dames” după „Came
ristele”. Duminică, ora 
12.30, teatrul va găzdui reci
talul de poezie „Poeții Văii 
Jiului”: Elisabeta Bogătan.

_ _ _ w ., J’- „ -./..i, ./t f i / J -

Ajutor pentru încălzire
Deva (I.J.) - Ionel Boroș, 

din Deva, întreabă dacă ma
ma sa, Elena Boroș, din Mi- 
hăiești, comuna Dobra, poate 
să primească ajutor pentru 
încălzire. Ea are 72 de ani, 
are o pensie foarte mică și 
locuiește singură. în plus, 
vrea să știe care sunt actele 
de care are nevoie pentru a 
primi ajutorul.

„Este nevoie de o cerere la 
Primăria Dobra. La stabilirea 
venitului net mediu lunar al 
persoanei singure, se iau în 
calcul toate veniturile rea
lizate în luna anterioară de
punerii cererii. Pentru sta

bilirea dreptului, primarul 
poate solicita prezentarea de 
documente doveditoare pri
vind componența familiei și 
veniturile realizate de mem
brii acesteia, sau de persoana 
singură. Cererea însoțită de 
declarația pe propria răspun
dere privind componența fa
miliei și veniturile acesteia se 
distribuie prin intermediul 
furnizorilor de energie ter
mică și gaze naturale, aso
ciațiilor de proprietari/ chi
riași și/sau prin intermediul 
primăriilor”, declară Octavi
an Băgescu, director DMSSF 
Hunedoara.

Regulament:
Trimiterea talonului completat inseamnâ acceptarea condițiilor de participare la 
concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La adest concura nu pot participa anga
jații Inform Media S.R.L. și nici rudele acestora de gradele I și H.

A

CUVAj® îți utilează casa!
Vrei să ai numai de 

câștigat?
Ce și cum trebuie să faci?
în perioada 5 octombrie - 7 

noiembrie cumpără flecare ediție 
Cuvântul Liber, decupează talonul 
participant, completează-1, răspun
de la întrebarea zilei prin Da sau 
Nu și apoi depune-1 la O.P.l C.P. 
3 Deva, în cutiile speciale Cuvân
tul Liber, sau trimite-1 la sediul re
dacției din Deva, Strada 22 Decem
brie, nr. 37A, până în 11 noiem
brie. Iar dacă vrei să nu ratezi nici 
un talon și să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziaru
lui, fă-ți un abonament pe o lună 
cu numai 8,9 lei.

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale 
(1 x espressor cafea sau 

1 x fler de călcat sau 
1 x sandwich maker)
Extragerea va avea loc la sediul 

redacției, în 13 noiembrie, ora 16, 
în prezența unei comisii.

Numele câștigătorilor vor fi 
publicate în ediția din 14 noiem
brie.

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

Mult succes!
r................ ...............................................................—»€
I Talon pentru concurs - 20 octombrie 2006

Nume______________________ Prenume_______________ I
I Adresă_____________________________________________ i

Telefon_____________________ Sunteți abonat?_________ !
întrebarea zilei: Cradațl că autoaducațla sa dobândațta ușor? ;

■ DA □ NU □
I

JURNAL cuvw
rrwr-im

mailto:urcone@lnformmedla.rc
mailto:jurcone@informmedla.ro
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Deva - reședință 
europeană (4)
Azi: Cartierul Gojdu

Constantin Borlean Aurel H. Nlcolae Dobra Maria Gărduș Catița Bota

Gunoaie sub nasul locatarilor• Parcări oblice. în cartierul Gojdu, primă
ria execută în acest moment lucrări de mar
care a locurilor de parcare. Vor fi continuate 
aici lucrări ce au început și în alte cartiere, 
de construire a unor locuri de parcare oblice 
pentru fluidizarea circulației. (C.B.)

Locuri de joacă
Deva (C.B.) - Față de alte cartiere, în Goj

du se mai găsesc locuri de joacă special ame
najate pentru copii. Unele însă sunt lăsate 
de izbeliște, iar în jurul leagănelor au cres
cut buruieni. Părinții sunt nemulțumiți de 
indolenta autorităților care nu aranjează lo
curile de joacă pentru odraslele lor. „Ar tre
bui amenajate niște tobogane de plastic, 
bănci sau gropi de nisip”, spune Otilia Pop. 
„Am mai făcut și noi curat, dar buruienile 
au năpădit locul de joacă. Ar trebui să-ti fie 
drag să vii într-un asemena loc, dar aici nu 
se pune problema. Nu ne place cum e aran
jat, dar altundeva nu avem unde merge”, 
afirmă Lucia Ungur.

■ Locatarii cartierului 
Gojdu sunt nemulțumiți 
de, poziționarea con
tainerelor de gunoi.
CĂLIN BlCĂZAN_____________________

lOAN HUGHIUR

Lucia Ungur Otilia Pop

Deva - Aspectul estetic al 
cartierului lasă mult de dorit 
din cauza containerelor ce de
ranjează privirea la orice pas. 
Locatarii de pe Strada Cemei 
nu mai suportă priveliștea și 
mirosul emanat din benele de 
gunoi așezate la mai puțin de 
15 metri de casa lor. Muștele 
și mirosul greu fac insuporta
bilă aerisirea, iar oamenii au 
ajuns la capătul răbdării. „Gu
noiul e depozitat în tomberoa
ne situate la mai puțin de 15 
metri de imobilul în care lo
cuim. Nu putem aerisi pentru 
că miroase urât, sunt muște, 
șobolani și prea multă mi
zerie. Gunoiul se adună chiar 
sub geamul nostru de la trei 
blocuri: B, E7 și F5. Nu mai 
putem suporta situația asta”, 
spune Elena Sălăjan. Fată de 
alte cartiere, în Gojdu sunt 
suficiente locuri de depozitare 
a gunoiului, dar asta nu îl face

un cartier curat. „Ar trebui să 
se facă mai multă curățenie. 
Sunt multe containere la noi 
în cartier, dar este murdar. 
Mizeria nu merge singură la 
container”, crede Catita Bota. 
Deși problema curățeniei e 
ridicată de multi locatari, în 
cartier se mai găsesc persoane 
mulțumite de acest aspect. 
„Cel puțin zona în care locu
iesc eu e curată și liniștită. 
Oamenii păstrează curățenia 
și avem locuri unde să depozi
tăm gunoiul”, afirmă Constan
tin Borlean.
Canale fără capace

Problema furtului capacelor 
de la canalizare afectează în
treg municipiul Deva. Din a- 
ceastă cauză atât locatarii car
tierului Gojdu cât și cei din 
Progresul au legat capacele cu 
lanțuri.

„Personal am fost la pri
mar și i-am spus că simt lua
te capacele de la canale. Ră
mân gurile descoperite și 
există pericolul să cadă copiii 
în ele. Noaptea e o adevărată 
aventură să mergi pe stradă. 
Ar trebui să se găsească o so
luție în această privință, să le 
facă din ciment să nu mai

poată fi furate”, propune Nico- 
lae Dobra. „își rup bătrânii și 
copiii picioarele din cauza gu
rilor de canal descoperite pen
tru că se fură capacele. Situa
ția asta trebuie să înceteze”, 
spune Catita Bota. „Nu îndrăz
nesc să ies seara din casă pen
tru că mi-e teamă să nu cad 
în canale. Sunt furate noaptea 
pentru a fi valorificate, dar 
după părerea mea vinovati nu 
sunt cei care le fură, ci aceia 
care le primesc”, este de pă
rere Maria Gărduș.
Parcare în stradă

Nemulțumirile oamenilor 
se îndreaptă și spre locurile 
de parcare pe care ei le con
sideră insuficiente. în unele 
zone ale cartierului mașinile 
sunt lăsate în mijlocul străzii 
sau în intersecții încurcând 
astfel circulația.

„Nu sunt foarte multe 
locuri de parcare. Pe Strada 
Cemei se parchează pe unde 
se poate și câteodată nu pot 
ieși cu mașina din cauza 
acelora care își lasă autotu
rismele în fata blocului”, 
spune Elena Sălăjan. „Nu 
sunt locuri suficiente de par
care. Uneori nu ai loc să

treci de mașini pentru că 
sunt lăsate pur și simplu în 
mijlocul străzii sau în inter
secții și blochează astfel viz
ibilitatea”, afirmă Aurel H.
Câini vagabonzi

Pe lângă aspectele legate de 
curățenie și de locurile de 
parcare, cartierul Gojdu nu 
este ocolit de problema câi
nilor vagabonzi care afectează 
și alte cartiere. Deși oamenii 
au depus nenumărate cereri 
la primărie pentru eradicarea 
câinilor comunitari, această 
nemulțumire nu a fost rezol
vată în totalitate.

„Am depus o sesizare la 
primărie referitoare la câini, 
mi-au dat un număr de înre
gistrare și acolo a rămas. 
Sunt peste tot, în parcări, pe 
lângă magazine și sar pe tine 
când mergi la mașină pentru 
că stau ascunși prin parcare. 
Nu spun că nu s-a făcut nim
ic în această privință, dar nu 
suficient”, afirmă Aurel H. 
„încă mai sunt probleme cu 
câinii vagabonzi. Trebuie să 
se ia măsuri, să-i împuște, să 
le facă ce vor dar să se 
rezolve odată problema”, 
susține Maria Gărduș.

Siguranță publică
Deva (I.H.) - „Din punct de vedere al 

stării infracționale, cartierul Gojdu nu 
ridică probleme profesionale deosebite 
polițiștilor deveni. Cu toate acestea, se 
înregistrează sporadic furturi din autotu
risme în zona respectivă. Adresăm cu 
această ocazie cetățenilor cartierului Gojdu 
recomandarea de a-și asigura autoturismele 
prin montarea unor sisteme eficiente anti- 
efractie și prin parcarea acestora în zone 
iluminate pe timp de noapte. în cartier se 
află permanent o patrulă mobilă de ordine 
și siguranță publică acționând în zonă”, a 
declarat subinspectorul de politie Bogdan 
Nitu, purtător de cuvânt al IJP.

„Vom face capace din beton"
■ Primăria spune că 
vina pentru furtul 
capacelor o au și cen
trele de colectare.
CĂLIN BlCĂZAN

Deva - Primăria vede ca 
soluție salvatoare crearea 
unor capace din beton pentru 
a fi sigur că gurile de ca
nalizare nu vor mai rămâne 
descoperite. „Canalele fără 
capace sunt o problemă ge
nerală care ne afectează 
întreg municipiul, Am încer
cat cu capace cu siguranță 
dar le-au furat și pe acelea.

Capacele din beton sunt până 
la urmă soluția cea mai bună, 
în cadrul primăriei avem un 
grup de persoane care patru
lează prin cartiere, dar avem 
doar 35 de oameni la câteva 
mii de canale. Vina pentru 
furtul capacelor aparține și 
centrelor de colectare a fieru
lui vechi pentru că atâta timp 
cât le primesc, furtul nu va 
înceta”, a declarat vicepri- 
marul municipiului Deva, 
Florin Oancea. Referitor la 
problema containerelor de pe 
strada Cernei, viceprimarul 
spune că nu este un alt loc 
unde le poate muta. „Cunosc 
situația de pe strada Cernei,

dar fiind domeniu public e 
singurul loc unde putem pune 
containerele. Tot ce pot face 
este să le spun celor de la 
salubritate să ridice gunoiul 
de acolo la fiecare două zile 
sau aproape zilnic”. Florin 
Oancea face apel la spiritul 
civic al cetățenilor pentru a 
menține cartierul Gojdu 
curat. „Rog cetățenii să aibă 
grijă de zona în care locuiesc 
pentru că lucrurile ele
mentare le pot face și ei. Noi 
am început o campanie de 
toaletare a cartierelor care se 
va repeta de patru ori pe an. 
Am început cu Progresul și 
am ajuns în Micro 15. Vom

Florin Oancea

Ă

cosi iarba și vom aduna toate 
gunoaiele.”

Gunoaiele nu mai au loc în containere

Iosif Rist

Restaurant de lux în
■ Fostul restaurant de 
lux „Izvorul Veseliei" a 
ajuns acum într-o stare 
deplorabilă.

Deva (C.B) - Altădată un 
punct de atracție al cartieru
lui Gojdu, restaurantul „Izvo
rul Veseliei” a ajuns acum o 
ruină de care oamenii mai în 
vârstă își aduc aminte cu plă
cere. Starea în care a ajuns

acest cuib de distracție nu 
poate fi explicată de locatarii 
cartierului care frecventau eu 
plăcere localul.

„Din păcate Izvorul 
Veseliei s-a transformat într- 
un izvor de tristete. Aici 
aveai parte de lux și de niște 
preturi pe care oricine și le 
putea permite. Probabil că 
persoanele cu multi bani nu 
au mai vrut să investească și 
așa se explică starea jalnică

paragină 
în care a ajuns”, crede Iosif 
Rist. Unii locatari ai cartieru
lui cer îngrădirea clădirii 
care a ajuns o paragină, pen
tru a o ascunde de privirile 
trecătorilor.

„Clădirea stă în acest fel de 
ani de zile. S-au spart 
betoanele la intrare și s-a dis
trus totul în interior. Vin 
străinii la Sala Sporturilor de 
alături și văd priveliștea

Nota redacției pentru cartierul Gojdu este: 7

asta”, spune Mihai I.

n min£ la marninea cartierului Gojdu Bălării, moloz și dejecție (Foto: Călin Bicăzan)



Apune gloria 
gimnasticii

Amenințări în vestiar la

• Arbitrii derby-ului. Partida dintre FC Cor- 
vinul 2005 (locul 5) și lidera clasamentului, 
U. Cluj, programată sâmbătă, la Hunedoara, 
în cadrul etapei a 12-a a Ligii a ll-a, seria

I vest, va fi arbitrată de Marius Băcăneală - 
centru, Cătălin Savu (ambii Galați) și Ovidiu 
Maier (Timișoara). Observator va fi Petre 
Mehedințu (Timișoara). (C.M.)

■ România a ocupat 
doar locul patru în 
concursul pe echipe la 
CM din Danemarca.

/ MU t
Deva (C.M.) - Programul etapei a 12-a: vineri, 20 
octombrie: Unirea Urziceni - FC Vaslui (Telesport, 
ora 15.00); Farul - Jiul (Telesport, ora 19.30); 
sâmbătă, 21 octombrie: CFR Cluj - FC Argeș (TVR2, 
ora 14.00); Pandurii - Poli Timișoara (Telesport, ora 
15.00); Gloria Bistrița - Dinamo (Național Tv, ora 
15.00); FC Național - U Craiova (Antena 1, ora 
20.45); duminică, 22 octombrie: Poli lași - Rapid 
(Național Tv, ora 14.00); Oțelul - Steaua (TVR1, 
ora 15.00); Ceahlăul - UTA (Telesport, ora 20.00). 
Clasament
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7. Poli Tim.

1. Dinamo 11 11 0 0 24-7 33
2. Steaua 11 7 3 1 21-7 24
3. Oțelul 11 7 0 4 18-14 21
4. CFR Cluj 11 6 2 3 25-15 20
5. Rapid 11 5 4 2 16-10 19
6. Poli lași 11 5 4 2 15-11 19

Aarhus (corespondență de 
la Nicolae Gavrea) - Reprezen
tativa feminină de gimnastică 
a României a ocupat, miercuri 
seara, doar locul patru în con
cursul pe echipe din cadrul 
Campionatelor Mondiale de la 
Aarhus (Danemarca), ratând 
podiumul după 25 de ani în 
care a luat întotdeauna meda
lie la echipe. Formația antre
nată de Nicolae Forminte se a- 
fla pe locul trei înainte de ulti
ma rotație, dar a ratat podiu
mul în ultimul moment, întru
cât Steliana Nistor a căzut de 
pe aparat la ultimul exercițiu 
al României la paralele. Cam
pioană mondială a devenit, 
pentru prima oară în istoria 
sa, echipa Chinei (182.200 
puncte). Locul doi a fost ocu-

11 5 4 2 11-7 19
8. Gloria 11 5 1 5 14-1 16
9. UTA 11 5 1 5 11-12 16
10. Farul 11 4 :2 5 14-14 14
11. Pandurii 11 4 1 6 9-13 13
12. Ceahlăul 11 4 1 6 8-13 13
13. U. Urziceni 11 4 ID 7 9-13 12
14. U. Craiova 11 3 i3 5 12-24 12
15. FC Național 11 2 :3 6 9-15 9
16. FC Vaslui 11 2 :3 6 12-22 9
17. Jiul 11 1 •4 6 5-12 7
18. FC Argeș 11 1 13 10 6-19 3

Derby-ul primelor clasate
■ Deși oficialii de la 
Mureșul vor un loc pe 
podium, nu cred în 
miracolele de început.

Valentin Neagu

valentin.neaqu@infornimedia.ro

I
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Deva (C.M.) - Programul etapei a Xll-a, vineri, 20 

octombrie: Inter Blaj - Sparta Mediaș; Transil Tg. Mureș - 

U. 1919 Cluj; Soda Ocna Mureș - Mobila Sovata; Oltchim 

Rm. Vâlcea - Gloria II Bistrița; Dacia Orăștie - Avântul Re

ghin; Mureșul Deva - Atletic Sibiu; Sănătatea Cluj - Maris 

Tg. Mureș; CSM Sebeș - Arieșu Turda; Someș Gaz Beclean 

- FC Sibiu.
Clasamentul_____________

Deva - „La început nimeni 
nu credea că treaba va merge 
atât de bine. Am adunat o 
.echipă din mai multe locuri. 
Cred că am făcut un lucru 
bun, din moment ce suntem 
acolo unde suntem” - a pre-

Dacia în căutarea 
victoriei

1. Atletic Sibiu 11 82 1_ 20-9 26
2. Mureșul Deva 11 7 2 1 ' 15-3 23
3. Arieșul Turda 11 6 4 1 " 22-7 22

11

4. Oltchim 11 6 1 4 15-12 19
5. U 19.19 Cluj 11 5 3 3 12-8 18
6. Maris Tg. Mureș 11 4 5 2 17-13 17
7. Sparta Mediaș 11 4 5 2 11-8 17
8. Soda Ocna Mureș 11 5 2 4 11-11 17
9. Inter Blaj 11 4 3 4 11-6 15
10. Avântul Reghin 11 4 3 4 11-13 15
11. Gloria II Bistrița 11 * 3 5 3 10-9 14
12. Dacia Orăștie 11 4 2 5 15-16 14
13. CSM Sebeș 11 3 3 5 14-15 12
14. Trans Sil Tg. M. 11 3 3 5 12-15 12
15. Mobila Sovata 11 3 3 5 17-24 12
16. Sănătatea Cluj 11 3 1 7 9-18 10
17. FC Sibiu 11 2 3 6 8-16 4
18. Someșul Beclean 11 0 0 11 6-30 0
FC Sibiu a fost penalizată cu 5 puncte pentru neîndeplinirea

baremului în Divizia B.

Info Center. 080 100 1006

Deva (V.N.) - „De trei etape 
am uitat gustul victoriei. 
Meciul va fi dificil, pentru că 
„Avîntul” din Reghin și-a 
cam pierdut elanul doar... 
acasă. Poate pare contradic
toriu pentru unii ceea ce 
spun. Dar o echipă merge în 
deplasare mult mai motivată 
după ce pierde acasă cu 0-3.” 
- ne-a declarat ieri Constan
tin Nenu, antrenorul echipei 
„Dacia” Orăștie. Spunem că 
este vorba de partida dintre 
„dacii” din Orăștie și Avîntul 
Reghin, care contează pentru 
etapa a 12 -a a Ligii a IlI-a de 
fotbal. Gazdele vor doar un 
arbitraj corect și cred că 
rezultatul va fi unul pozitiv 
astăzi. 

pat de echipa Statelor Unite 
ale Americii (181.350 puncte), 
în timp ce poziția a treia a 
revenit Rusiei (177.325 puncte) 
care a devansat România ce a- 
cumulase numai 175.450 de 
puncte. China, care a câștigat 
și concursul masculin, este 
prima țară care realizează a- 
ceastă dublă, după fosta URSS.
Mai există speranțe

Gimnastele din lotul trico
lor se pot reabilita și pot ob
ține totuși medalii în finalele 
pe aparate care simt progra
mate vineri și sâmbătă și în 
care s-au calificat sportivele 
Sandra Izbașa (sărituri, bârnă, 
sol) și Steliana Nistor (para
lele, bârnă). Șanse la un loc pe 
podium au avut, aseară, 
Steliana Nistor (calificată de 
pe locul 6 - 59.850 puncte) și 
Sandra Izbașa (calificată de pe 
locul 7 - 59.825 de puncte) care 
au concurat în finala la indi
vidual compus.

cizat ieri, Gică Barbu, 
antrenorul fotbaliștilor de la 
Mureșul Deva. Să nu o luăm 
ca pe o laudă gratuită, dar 
dacă ne uităm pe clasamentul 
seriei a V-a a Ligii a IlI-a de 
fotbal vedem că după 11 etape 
Mureșul Deva s-a cocoțat pe 
locul 2 la doar o diferență de 
3 puncte de Atletic Sibiu, ocu
panta locului 1. „Nu este un 
capăt de țară chiar dacă nu 
vom câștiga meciul de astăzi 
(n.r.), dar sperăm să facem un 
joc bun și să nu avem pro
bleme. Oricum, va fi un joc 
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Oare pentru tuning de mașini Lăstun |
e>istă vreun credit special?
Sigur că da. Aceiași credit care îțipwrte finanța și p călătorie ■ 
in jurul lumii.
Creditul pentru Orice de la HVB Jir iac Bank.

■ Câțiva jucători au 
declarat, sub anoni
mat, că au fost ame
nințați de Simota.

■

Petroșani (C.M.) - Atmos
fera în tabăra Jiului e 
extrem de tensionată înain
tea meciului de azi, din 
deplasare, cu Farul, după 
ce câțiva jucători au de
clarat, sub rezerva anoni
matului, că au fost ame
nințați de finanțatorul Alin 
Simota.

“După meciul cu Pan
durii (care a produs și de
misia antrenorului FI. Ma
rin n.r.), Simota a intrat în 
vestiar cu bodyguarzii și a 
amenințat că ne rupe 
picioarele”, au spus unii 
fotbaliști. Patronul Jiului a 
negat acuzațiile.

“Nu au fost astfel de 
incidente. Le-am reproșat 
doar delăsarea din teren și 
le-am spus că mai bine să 
plece decât să păcălească

echilibrat, desfășurat între 
primele două clasate” - a mai 
spus antrenorul celor din 
Deva. Diferența dintre cele 
două combatante de astăzi 
este următoarea (strict arit
metică): Atletic Sibiu a 
câștigat 8 din cele 11 partide 
disputate până în prezent, a 
marcat 20 de goluri (cu două 
mai puțin decât cei de la 
Arieșul Turda) și a acumulat 
cu trei puncte mai mult decît 
devenii. De la Deva vor lipsi 
astăzi doi jucători: Bitiș, din 
atac și apărătorul Șuvaina.

Alin Simota

fotbalul pe banii mei”, a 
replicat Simota.
Revine Hie

în privința meciului cu 
marinarii, noul antrenor, 
Marin Tudorache a fost 
obligat să-l includă în lot și 
pe Adrian Ilie, revenit de la 
echipa satelit, întrucât Dan 
Găldean nu va putea juca, 
din cauza unei accidentări. 
Rămâne de văzut dacă noul 
„cârmaci”, Marin Tudora
che va putea să mențină co
rabia Jiului pe linia de plu
tire pe litoral în contextul 
scandalului care mocnește 
între jucători și patron.

Bițiș (roșu) este golgheterul 
Mureșului

mailto:valentin.neaqu@infornimedia.ro
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• Carieră. Pugilistul francez Fabrice Tiozzo, 
în vârstă de 37 de ani, campion WBA la ca
tegoria semigrea, a anunțat că își va încheia 
cariera sportivă. Tiozzo nu-și va pune astfel 
titlul în joc în fața argentinianului Hugo Her
nan Garai, pe 18 noiembrie la Cannet, așa 
cum fusese stabilit inițial. (MF)

• Transfer. Antrenorul clubului Chelsea 
Londra Jose Mourinho a dezmințit miercuri 
că echipa sa intenționează să-l transfere pe 
portarul francez Fabien Barthez pentru a 
suplini absența lui Petr Cech. (MF)

Zidane, ziarist?
Paris (MF) ■ Fostul internațional Zinedine 

Zidane a semnat, miercuri, un contract cu 
Canal Plus, conform căruia va fi consultant 
la acest post de televiziune, și a declarat că 
nu va juca la o echipă de amatori în acest 
sezon. „Sunt mulțumit, pentru că în această 
dimineață am semnat contractul”, a declarat 
Zidane. „Comentator? Nu este o situație în 
care să mă simt în largul meu, deși aș fl ten
tat să glumesc puțin. Vom vedea, sunt aici 
ca să învăț”, a adăugat fostul fotbalist, care 
a menționat că în anii viitori va deveni „mai 
vorbăreț, cu siguranță”.

Ofertă
■ Real Madrid nu a 
luat în considerare o- 
ferta pentru transferul 
stelistului Mirel Rădoi.

București (MF) - Cotidianul 
AS a anunțat, joi, că gruparea 
Real Madrid nu a luat în con
siderare oferta făcută de pre
ședintele CA al FC Steaua, 
Gigi Becali, conducătorului 
madrilen Ramon Calderon, de 
cedare a căpitanului stelist 
Mirel Rădoi la clubul spaniol. 
„Real Madrid nu a luat în con
siderare oferta făcută de 
președintele Stelei lui Ramon 
Calderon pentru a-1 ceda pe 
cel mal bun mijlocaș central 
al echipei române”, a scris 
AS. Conform cotidianului spa
niol, Real Madrid 11 dorește pe 
mijlocașii argentinieni Bellus-

refuzată de galactici
chi (23 de ani, River Plate, co
tat la nouă milioane de euro) 
și Gago (20 de ani, Boca Ju
niors, cotat la 25 de milioane 
de euro). Președintele CA al 
FC Steaua, Gigi Becali, a a- 
nunțat, marți, că a ajuns la un 
acord cu președintele clubului 
Real Madrid, Ramon Calde
ron, pentru cedarea căpitanu
lui stelist Mirel Rădoi la gru
parea madrilenă. Becali și 
Calderon s-au întâlnit la dine
ul oficial dinaintea meciului 
din Liga Campionilor, iar ofi
cialul madrilen a confirmat că 
a existat o ofertă pentru cum
părarea unui jucător de la 
Steaua și că o decizie va fi lua
tă doar după ce se va consul
ta cu antrenorul Fabio Cape
llo. Becali anunța că 11 va ceda
pe Rădoi la Real pentru șase 
luni, timp în care finul său va

Lull Ara
gons* șl-a 
prelungit 
contractul 
cu Federa
ția Spanio
lă de Fot
bal șl se 
va afla la 
conduce
rea tehni
ci a națio
nalei Spa
niei până 
în 2008.

(Foto: EPA)

Mirel Rădoi (dreapta) (Foto: EPA)

câștiga un milion de euro, iar 
dacă gruparea spaniolă dorea

să îl cumpere definitiv, prețul 
său era de 20 mii. de euro.

Victorie cu... dedicație
■ Victoria echipei 
Chelsea, dedicată unei 
angajate a clubului, 
decedată marți.

București (MF) - Tehnicia
nul Jose Mourinho și atacan
tul Didier Drogba au dedicat 
victoria obținută de Chelsea, 
cu scorul de 1-0, în fața echi
pei FC Barcelona, în grupa A 
a Ligii Campionilor, unei an
gajate în vârstă de 28 de ani 
a clubului londonez, decedată 
într-un accident rutier, infor
mează presa engleză. Victoria 
Buchanan a decedat marți, fi
ind lovită de un camion în 
timp ce se deplasa la club, la 
mică distantă de stadionul 
Stamford Bridge. Didier Drog

ba, autorul unicului gol al me
ciului a declarat că i-a fost 
greu să joace după ce a aflat 
că un camion a lovit-o pe Vic
toria Buchanan. „Dedic golul 
întregii ei familii”, a spus 
Drogba, care a adăugat că le 
dedică reușita sa și portarilor 
Petr Cech și Carlo Cudicini, 
accidentați. „Aveam nevoie de 
trei puncte pentru Petr și Car
lo și pentru fata care a murit 
și lucra la Chelsea”, a precizat 
atacantul ivorian. Antrenorul 
portughez consideră că parti
da cu FC Barcelona a fost difi
cilă. „A fost un meci dificil, 
dar noi am jucat bine, atât in
dividual, cât și colectiv. Am 
meritat cele trei puncte. Vrem 
să terminăm primii în grupă”, 
a declarat Mourinho. Tehni-

Didier Drogba
cianul echipei FC Barcelona, 
Frank Rijkaard, crede că par
tida de miercuri a fost echili
brată. „Drogba a schimbat 
cursul meciului. Suntem în
crezători că rezultatele noas
tre ne vor permite să trecem 
de faza grupelor”, a spus 
Rijkaard.

Noi jucători
Arad (MF) - Echipa 

masculină de baschet 
West Petrom Arad va 
beneficia de serviciile a 
doi noi jucători, fundașul 
american David Morris 
și pivotul bosniac 
Radenko Toroman. De 
asemenea, începând de 
joi va reveni la Arad și 
Dumitru Anghel. Preșe
dintele clubului arădean, 
Dan Gabriel Boric, speră 
ca vineri să vină și 
antrenorul italian anga
jat de noul manager 
Pierangelo Mazetto. A- 
cesta ar urma să fie în
soțit de doi jucători îm
prumutați de la Benetton 
Treviso.

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 
FACULTATEA DE DREPT “SIMION BĂRNUȚIU” 

550324 Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.34 Tel./Fax: 069-233295,233924 
Website: http://drept.ulbsibiu.ro; www.drept-sibiu.ro, 

http://drept.ulbsibiu.ro E-mail :drept@ulbsibiu.ro
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PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 01.10.2006 - 30.10.2006

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Departamentul pentru învățământ Ia Distanță:

Tel/Fax: 0269/440880
Persoane de contact: Andreea Dragomir (drept) 
Ioana Bărbat (ad-ție publică)

Departamentul pentru Studii Universitare de Masterat:
Tel/Fax: 0269 233295 int 136

de inspirație europeană în specializările acreditate:
Drept European (3 semestre)
- oferă o completare a cunoștințelor de specialitate cu principalele repere ale legislației europene -

Instituții de Drept Privat Român (4 semestre)
• cu participarea unor profesori universitari conducători de doctorat, specialiști recunoscuți în domeniu
Științe Penale (4 semestre) - masterat științific destinat specialiștilor în domeniu -
Dreptul Afacerilor (3 semestre) - Destinat tuturor persoanelor licențiate interesate de domeniul afacerilor - pers contact: Andreea Crețu
Modernizarea Administrației Publice prin Prisma Acqtdsului Comunitar (4 semestre)
- specializare obligatorie pentru o carieră administrativă de succes -

Administrație Europeană (4 semestre) centre de Înscriere și tutoriale,
- specializare similară programelor masterale ale marilor universități europene -
Managementul PoUftet fl InstUtqu Comunitare (3 semestre) - specmlizare un.cS ,n fără, organ.zats m Țd ,imm m,233!„ 23jm M ,6„

cu Academia de Poliție „Alexandra lo® Cuza” din București Cokghi, Unlversilllr ar Lm„ „r 3 /ud slbill 5}lm

Taxa <fe școlarizare: 700 RON/semestruplătibdtin mat multe rate Tel/Fax 0269/845235. zilnic 9.00 - 26.00
IMPORTANT! ► Cursurile se deseară în module compacte organizate la sfârșit de săptămână. Miercurea Ciuc: Szekely Kamfy. str. lancu de Hunedoara. «dl,

jud. Harghita, Tedk/Fax: 0266/310290, zilnic 9.00 -16.00
Târgu Secuiesc: Grup școlar “Gabor Aton”, sir. Fabricii nr.8. jud. CV, 
Tel/Fax. 0267/360420, mărfi și joi 14.00-16.00
Târgu Mureș: Colegiul național ‘Unirea", str. Mihai Viteaeunr. 17, 

jud. Mureș. Tel/Fax: 0265/214489, 0265/210448, zilnic 15.00-17.00. 
Bacău: Liceul "Henri Coandă ", str. Condorilor nr.8, jud.Bacău. 
Tel./Fax. 0234/550777, marfi-vineri 10.00-16.00: 
sâmbătă-dumimcâ 9.00-13.00
Hunedoara: Grupul Școlar Economie "Emanuil Gojdu ”, sir AL Vlahuță nr. I 
bis, Tel./Fax: 0245/711150. la seihetariatuUiaeului, luni-vineri 9-16 
Rânuticu Vâlcea: Înscrierile se efectuează la Sibiu iar activitățile didactice 
la Râmnicu Vâlcea intr-o locație care va fi comunicată ulterior. S

► Toate programele beneficiază de locuri subvenționate de la bugetul de stat.

ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ
în specializările acreditate:
DREPT (4 ani)
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (3ani)
Învățământul se desfășoară în sistemul european al creditelor transferabile 
Diploma obținută este echivalentă cu cea de la cursuri de zi 
în cadrul taxei sunt cuprinse întâlnirile periodice cu cadrele didactice, suporturi de curs în format electronic 

pentru toate disciplinele, site Internet propriu cu informațiile privind desfășurarea procesului de învățământ, 
contact electronic permanent cu secretariatul, examene, restanțe, alte servicii specifice.
7ara de școlarizare: 1350 RON/an. Plata taxei de școlarizare se poate face în 7 rate

f

http://drept.ulbsibiu.ro
http://www.drept-sibiu.ro
http://drept.ulbsibiu.ro
mailto:drept@ulbsibiu.ro
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• decomandate, ultracentral, etaj intermediar,
55 mp, balcon închis, contorizări, parchet, 
interfon; eventual mobilat, preț 125.000 ron. Tel. 
0724/853463. (T)
• decomandate, zona Zamfirescu, ocupabil 
imediat, etaj 1, amenajat, preț negociabil. Tel. 
0722/585819. (T)
• semidecomandate, 2 intrări, balcon, beci, 
proiect balcon 2, contorizări, 2 focuri gaz, 
faianță, parchet, Al. Pescarilor, Deva, preț 44.000 
dolari. Tel. 0726/705459. (T)
• semidecomandate, zona piață, bucătărie 
modificată, baie cu gresie și faianță, balcon 
închis, ușă metalică vedere in față preț nego
ciabil. Tel. 0722/585819. (T)
• urgent, semidecomandate, termopane, 
parchet, gresie, faianță CT, balcon închis, zona 
Miorița, preț 1,1 mid. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, CT, termopane, balcon, 
parchet, gresie, faianță et. 3, zona Decebal, preț 
1,3 mid., negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semidecomadate, CT, parchet, gresie, faianță 
ocupabil imediat, parter, preț 32000 euro, nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• arcuit, centrală termică zona Miorița, preț 
95.000 ron. Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări, repartitoare 
căldură balcon închis, preț 90.000 ron. Tel. 
0740/210780. (Al)

CONTEAZĂ CE VEZII

• urgent, zona I. Maniu, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 97.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2) .
• urgent, dec, balcon, contorizări, etaj interme
diar, zona Progresul, preț 110.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2),
• urgent, zona Progresul, etaj intermediar, 
amenajări moderne, preț 65.000 RON, neg, tel. 
0740/013971. (A2)

• b-dul M. Bălcescu, et. 3. dec, 2 balcoane, 
parchet, bucătărie modificată contorizări, preț 
140.000 RON, neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• b-duL Decebal, et 1, dec, balcon, centrală 
termică parchet, gresie, faianță preț 135.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, et 1, balcon, circuit, centrală termică, 
faianță, gresie, preț 92.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona luliu Maniu, semidec, et 4/10, parchet, 
balcon mare, contorizări, neamenajat, preț 
95.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona AL Pescarilor, et. 1, dec, contorizări, 
balcon, s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• dec, b-dul. N. Bălcescu, etaj intermediar, st 54 
mp, centrală termică termopan, parchet gresie, 
faianță modificări, amenajat recent posibilitate 
și de garaj, preț 130.000 ron neg, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul, bucătărie modificată 
parchet gresie, faianță ușă metalică apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștită preț 98.000 ron, neg, 
tel. 0745/302200,0723/25149& (A4)
• zona piață parchet gresie, faianță balcon 
mare închis, centrală termică vedere la stradă 
preț 108.000 ron, neg, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• zona Decebal, vedere la stradă etaj 3, centrală 
termică, termopan, parchet gresie, faianță bine 
întreținut, preț 130.000 ron, neg, tel 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• dec, etaj 3, zona hotel Deva, fără modificări, 2 
focuri gaz, repartitoare, ocupabil în 24 ore, preț 
128.000 ron, neg, tel.0745/302200,0788/165703. 
(A4)
• dec, suprafață mare, superamenajat zona 
BCR, centrală termică, bucătărie modificată 
termopan, parchet nou, gresie și faianță bloc de 
4 nivele, preț 145.000 ron, neg, tel 0788/165703, 
232808,0745/302200. (A4)

• etaj 2, dec, 54 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, centrală termică parchet de stejar, gresie 
și faianță bine întreținut, ocupabil pe loc, zona 
Kogălniceanu, preț 130.000 ron,. neg, tel 
0788/165703,0723/251498.  (A4) :
• dec, parter, 59 mp, hol central, parchet de 
stejar în camere, hol și bucătărie, zona piață, 
preț 120.000 ron, neg, tel 0745/ 
302200,0723/251498,232808. (A4)
etaj 3, dec, 2 balcoane închise cu termopan,
• zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet, mici 
modificări, ocupabil azi, preț 36.000 euro, neg, 
tel. 0788/165703,0745/302200, (A4)
• etaj intermediar, zona Artima, parchet stare 
foarte bună gresie, faianță vedere în 2 părți, 2 
balcoane, bloc de cărămidă, ocupabil imediat, 
preț 140.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 68.000 ron, neg, tel 
0745/302200,232808. (A4)
• ec, 74 mp, zona Lie. Auto, contorizări, parchet 
stare bună bine întreținut, vedere în 2 părți, preț 
36.500 euro, neg, tel. 0788/165703,232808. (A4)
• zona Zamfirescu, circuit, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică, balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec, greșie, faianță parchet, 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet, preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400.0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis. Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400. 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208 0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, oret 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7) > .
• pe Eminescu, aproape de Trident et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• in Dada, et. 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat C.T.. et. 
4, acoperit cu tablă preț 78000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• in Dada, semidec., et. 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON,, tel. 
0745/640725. (A7)

Ai visat ca vechile tale ferestre sâ fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? 
Nu-ți permiți această schimbare?
Nu p nimic, ne-am qândii noi la toile’ 

i Toamna aceasta. Cuvântul i ;ber iti pune 
ternrr.ane pentru numai 8,9 lei!
h» întrebi de ce iti oferim aceasta șansă? 
Pentru ca ești sau cu siguranță vei dor; 
să devii unul dintre abonam noștri.
Un nou concurs iti va răsplăti fideliiaiei* 
Cum pop participa?
Fu-t un abonament la Cuvântul liber 
pentru minim O LUNA cu numai 8,9 lei 

I (da ai cit'l bine) sau prrlunqest»* Ti KtU- 

Profită de acest concurs și abonează-te acum!

(3
73

91
)

alul abonament cu încă cel puțin o luna, 
pana in 28 octombrie 2006! Trimite ne 
o copie după rhitantâ, la O.P î, CP 3, 
Deva, depune-o in cutiile spe< laie 
Cuvântul Liber sau vino tu ea chiar la 
redacție, Toate chitanțele vor participa Iu 
concurs
Abonamentul pe mar multe luni Hi arlu* • 
mai multe sanse de câștig’
Unde te poți abona7

la sediul redacției Cuvântul : ibe» .im 
Deva, Strada 22 Decemlve. numărul 
37A;
- la postâ;

sau daca vrei ca organizatorii noștri de 

presă sa vina chiar la tine acasa, suna la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament’
la arest concurs nu pol participa 
a’if|,ijatii SC. Inform Media SRL și nici 
i udele ai ostom de gradele I și II 
F.xiragerea va avea loc, la sedicit* 
red.ii,îmi. in data de JO octombrie.
Numele câștigătorului va li publicat m 
paginile ziarului din dala de 31 
octombrie
Informații suplimentare, la telefonul 
D254/211275 interior 8806 Persoana 
de conta l Magdalena Serbau Succes!

CONCURS

(56581)

produse șl preparate din 
carne

produse și preparate din 
lapte

o gamă larga de produse 
alimentare

^AlEXIMl
iOl, situat in piața centrala 
așgji. oferâ clienților: HOBEOPATIEȘIACBĂWCTWÂ

Cabinet medical “ECHINACEA”
- dr. GHIȚÂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatie, acupuncttmv 

Deva, Str, Dorobanți, bL 22, sc. G, 
ap. 25, tel. 0254-219999 sau 
0254-234815, 0722/567208.

(643661

IMPORTANT Iii

sc MINEXFOR sr-

PVC WINDOWS Ă DOORS SYSTEMS
Austrian fefinology system

Ford Fiwta Awlw-irte i >
Fort FttMM
Fort Fk». ' ■ ‘ iv;
Fort Motsdea diesel festeette
Fort Monoeo tanimâ Aatbiert®.

( JȘW CAFWEWTA

gr—B »-4«9e» 4W1A

I Z .4O « 4 «0 «

i m
............■: ............... ' .....-..................-......................

■-------- ------- 4i *ȘȘ~ -

>

PROCAR IND 5.R.L. De»
In caHale de unic dietnbuto. comercializează:
• PrsfleBvOI penta

SSmSSSUL * *«f«««i*r*s***iDeva, M Z2 yeoercw, t swu t^nplăiia âh și PVC;
rv.273 A.C.R.) oenlfii n&i si niscăti divana*
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACER

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL

CUPRINDE:

PERSOANĂ DE

TELEFON: 0721/951.722

(TPROPR1 
WPRI]

1T*
i *
i»

Xc^'mTHai ștefăniță.

CORAIoIoI
ANGAJEAZĂ

(59664)

• pe Zamflrticu, dec., et. 2. parchet, gresie, 
faianță, apometre, ocupabll Imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• m UiiW, dec., et 3, parchet laminat gresie, 
faianță, C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830, (A7)
• zona UlaaM, dec., et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon tnchls, contorlzărl, s=50 mp, ocupabll 
Imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003,230324. 
(A7)
• tona Hață, 2 camere decomandat moomu 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat sl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamflmcu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorlzărl, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288, (A8)
• zona Dade, 2 camere. CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (AS)
• zonă centals, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon tnchls, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (AS)
• In circuit, bloc de cărămidă balcon tnchls, 
zona Dacia, preț 98.000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/311776. (A9)
• dec. camere cu parchet, balcon tnchls, 
contorlzărl Integrale, etaj 1, zona Kogălnlceanu, 
nreț 125.000 R0- "1.23 oo: 'ir '*9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

- “~*nt °ew, plata Imediat Tel. 215212.

Vând ap. 3 camere (OS)

• etaj 8 balcon, parchet, repartitoare, 
contorlzărl la apă șl gaz. Al. Pădl. Qojdu. preț 
38000 euro. tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
o decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat șl utilat preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• deq CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpațl, 
CT, merită văzut preț 160.000 Ron, neg., tel. 
2352080729/018868 (A6)

• mm Mată parter, Ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet cu toate aprobările la zl, merită 
văzut preț neg., tel. 235208 0724/620358, 
0729/018868 (A6)
• Hui DacebaL et 1, dec, s«75 mp, contorlzărl, 
neamenalat preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324 (A7)
• Md DacebaL dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324 (A7)
• m AL Strelulul, semldec., et. 3 din 4 gresie, 
fălanță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)

m not a, perenei, gresie, 
contort  zări, preț 88000 RON, tel. 206003, 

230324 (A7)
• mm împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, praț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (AS)
• mm L Creangă parchet contorlzărl, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg,, tel. 0746/779288 (A8)
• dea, oamara cu parchet, contorlzărl, 2 băl, 
balcon, etaj 1,preț 160.000 RON neg., tel, 231.800, 
0740/317313. fa'

Vând ap. 5,6 camere (09)
• In Diva. 6 balcoane, 2 băl, scară Interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004 (Al)
• zom L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenalat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
i t/78fo- ,AP'

• Hațog, zoM foarte bună parter, Idaalt 
pentru privatizare, bad, balcon, eantală 
tem** bnbuMMbL urat itegodahZ T«L 
0722/SU2S2, D7J4/J20417, »72S/40U88 
(9/17J0)

Vând case, vile (13)
• casă In Deva, str. Gh. Doja, nr, 11,2 camere, 
cămară beci, curte, grădină. Informații la tel. 
0254/212355. CD

• casă 2 camere, b«cL bucătăria, bate, 
curte șl grădină 1W0 mp, h 20 m, Deva, sir. 
Horea. TU 0TM/M3M. 0/14.10)

S.C. DITEL SETS.R.L.
1 evi Str. BJȘt. Delavranceu 
Nt9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773
E-mall: cdlnls@smart.ro

DITELNET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor:
* rețele telefonice fixe și wireless
- centrale telefonice, telefoane și faxuri
- sisteme de alarmă andefracție
* echipamente de telecomunicații
* consultanță și secretariat §
REALIZARE, ÎNTREȚINERE $1 REPARAȚII ®

[ULiMâNIU
L3 PARTER

Programează-te la 
054/220.190 pentru 
irognuniil tău per- 
onăUzat si benen-s deal de 15% |
«ducere. g

SC IFGraalSRL
Deva. Hunedoara
Aloca Plopilor bl. Ol,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC;
-PAPETĂRIF.
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE 
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

• urgent, decomandate, 100 mp. zona 
Dorobanți, amendat centrală termică uși 
schimbate, 2 balcoane închl se, geam termopan, 
vad comercial, vedere tn 2 părți. Tel. 
0741/196567. (T)
• semklecomaMlate, balcon* parchet, gresie, 
faianță repartitoare, st 70 mp, et 1, zona 
Miorița, preț 1,250 mid. lei; negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• semldKMMndate, Motorizări, ușă metalică 
balcon, et 3, Deva, preț 95.000 euro, Tel. 
0745/639022,0726/316796.(Al) 
semldecomandate, amenalat, CT, termopane, 
parchet gresie, faianță et. 2, zona Astoria, preț
1,1 mld„ neg., tel. 0726/316796. (Al)
• zona Progresul, etaj Intemedlar, balcon, hol 
central, contorlzărl, preț 150.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, In zona Dorobanți, dec., 2 balcoane, 
amenajări moderne, centrală termică preț 
165.000 RON, tel, 0740/013971. (A2)
• ■ noan ari rnaic 1 căi, centrai mi 
boxă Icon tnchls, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zonă centaM, dec., 80 mp, acoperit cu tablă
termopane, centrală termică preț 195.000 RON, 
tel. 221712,0724/305661. (A2) ,
• etaj 1, balcon, centrală twict țn 
faioniă accept creoli ipotecar, zone
pre( 98000 ron neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona împăratul Tralan, bloc nou, etaj 1, dec, 
fără modificări, balcon mare tnchls, centrală 
termică parchet, faianță boxă bine întreținut, 
preț 62.000 euro, neg., tel. 0723/251498 
0788/165703. (A4)
• zona Qojdu. bloc de cărămidă etal 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță termopan, bine întreținut, 
ocupabll pe loc, preț 42.000 euro, neg., tel. 
0723/251498 O788/165TO3.(A4)
• zona L Creangă dec., CT, AC, gresie, faianță 2 
băl, balcon, st=85 mp, preț 44,000 euro, neg, tel. 
0742/290024 (A3)
• zona AL Neptun, dec, CT, gresie, faianță 
parchet laminat, balcon tnchls, 2 băl, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• doc, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată tn balcon, beci, Dorobanț, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0740^305228. (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpațl, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)

Vanii ap. 4 camere (07)

• decamandaia, ca • jn et 1,2 balcoane, 2 
băl, st 100 mp, zona Emlnescu, contorlzărl, preț 
165.000 ron. Tel. 0726/T10903,0745/639022. (Al)
• urgent decomandate, 2 balcoane, 2 băl, CT, 
termopane, parchet gresie, faianță et. 2, zona 
M, Viteazul, preț 55000 euro, neg., tel. 
0726/316798 (Al)
• doc, M100 mp, contorlzărl, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720^878986, 

0740/914688 (A5)
• otel 8 centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 158000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• mm M> Emlnescu, dec., 2 balcoane, 2 băl, et 1, 
neamoMjat preț 168000 RON. tei. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Tralan, dec,, gresie, faianță, parchet, 
CT, garai, boxă et Intermediar, preț 70.000 euro, 
neg, tel. 0742/290024 (A3)
• zom L Tralan, dec,, gresie, faianță parchet, 
CT, termopane, garaj, boxă super-amenajat 
preț 88000 euro, tel. 0742/290024 (A3)
• biac cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208 0729/018866. (A6)
• pa Mul 22 Decembrie, dec, et 3 din 4 modi
ficat living mare, 2 băl, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenalat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640728 (A7)
• m hui et 4 acoperit cu tablă C.T., 2 
bal, balcon, neamenalat, preț 48000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)

• pe Bătomcu, et 2, semldec., bloc de cărămidă 
contorlzărl, parchet, 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324 (A7).
• mm L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zom L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, falență et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• mm L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 138000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geemuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg, 
merită văzut! Tel 231300,074Q/317313. fa)

• In llmeria, casă cu 3 camere, bucătărie, toate 
utilitățile, 1100 mp, preț 1,5 mid. lei, negociabil. 
Tel. 220393. (T)
• casă nouă Deva, P+E+M, sc. 240 mp, 
Pietroasa, 2 Intrări, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, 
gara], centrală termică «0 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• central, Deva, 2 Intrări, 3 camere, 2 băl, 2 
bucătării, pivniță CT, garai, 600 mp teren ■ 
livadă canalizare, apă gaz, preț 350000 RON, 
neg., Tel. 215.212. (Al)
• I camere, garai, CT, gresie, faianță parchet 
grădină zona Săntuhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024 (A3)
• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
șl grădină 1200 mp, Ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024 (A3)
o Deva, str. Horea, 2 camere, bale, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208 0729/018866, 
(A6)
• Doua, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, Ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208 
0729/018866. (A6)
■ zom Pietroaie, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, bale, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725, (A7)
• construcția 2008 P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garai, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg, tel. 0746/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garai, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg, tel. 0746/786578 (A8)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 
231800,0710/317 313. (A9)

Cumpăr casă (14)
• urgent, cmI cu grădină Deva sau Slmerla, 
plata Imediat Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă In Jlmbolla, județul Timiș, grădină garai, 
bucătărie de vară toate dependințele tn beton șl 
electrificate, centrală termică pe gaz, preț 55.000 
euro. Tel. 0788/940104. (T)

Vând garsoniere (19)
• Dava, Dada, etaj 1, preț 650 milioane lei; 
garsonieră renovată în Dorobanți, preț 850 
milioane lei. Tel. 0745/393719,0744/835494. CT)
■ urgent Dava, zona Zamfirescu, etaj 1, centrală 
termică geam termopan, bucătărie amenajată 
preț negociabil. Tel. 232929. (T)

• dKomandate, zom 22 Decembrie, parchet, 
gresie, faianță balcon, preț 720 mii, negociabil. 
Tel. 0726/316798 (Al)
• lagonă decomandata, contorlzărl, parchet 
gresie, faianță zona Dorobanți, preț 69.000 ron. 
Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• confort ă dec., ocupabllă Imediat Dorobanți, 
parter, preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• doc, bucătăria, bale, balcon, contorizări, ety 
Intermediar, zona Bejan, preț 68000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• doc, bucătăria, bale; balcon, etaj Intermediar, 
zona Mărăștl, preț 75.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 camera, bale ■ faianță gresie, etaj Interme
diar, Dacia, preț 58000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2) *
• doc, miimmIbI*, suprafață de peste 35 
zona M. Emlnescu, preț 75.0M RON, negocldDF 
tel. 074V154401,227542, seara. (A2)
• parchet faianță apometre, gaz 2 focuri, zorța 
Progresul, stare foarte bună sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență în zonă 
centrală accept credit Ipotecar, preț 67.000 ron, 
tel. 0745/302200,232808 (A4)
• zona Decebal -1. Manlu, etaj Intermediar, dec, 
parchet contorlzărl, stare bună ocupabllă 
Imediat preț 85.000 ron, neg., accept credit 
Ipotecar, tel. 0723/251498 0745/302200,232808 
(A4)
e zona Miorița, etal Intermediar, balcon mare: 
gaz 2 focuri, repartitoare, parchet siu schimb 
cu apartament 2 camere, zona Dacic Emlnescu; 
preț, 76.000 ron, neg., tel 0788/165703, 232809. 
(A4)
• mm Măriei!, semldec. etaj Intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• mi lorabantL dec., aresle. faianță parchet 
CT, bucătărie modificată st»40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• etal 1. dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, praț 98001 
RON, tel. 224300,0720/38798 OM2/OOQ28 (A5)
• cta| 8 dec., contorlzărl, repartitoare, parchet 
balcon tnchls, Al. Crinilor, preț78000 RON, neg., 
tel.223400,0724/169303,0742/905228 (A5)
a dec, neamenaletă st=40 mp, contorlzărl, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg,, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228 (A5)
• zom M. Emlnescu, dec., et. 3, ocupabllă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235408 
0729/018866. (A6)
• zom PragreeuL bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorlzărl, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• zom Miorița, balcon mare, contorlzărl, 
ocupabllă Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zom Piață et. 2, contorlzărl, balcon, parchet 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• wgont bi zona Qo|du, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorlzărl, parchet, preț 61.000 RON, nea, tel. 
0749/268830. (A7)
• zom Emlnescu, etJ, semldec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorlzărl, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• pe b-dui I. Manlu, et. 2, dec., neamenajată1 
ocupabllă Imediat s=30 mp, preț 88000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zom Miorița, semldec., s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liberă etaj 8 preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• In DorobanțL parter, dec., s=27 mp, gresie,
faianță rolete exterioare, cpntorizărl, libera, preț1 , 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640728 (A7) W
• urgent zom Daciei, dec., et. bun, bale, ’ 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zom Deda, 1 cameră bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
• zom Deda, 2 camere, parchet gaz contorlzat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg;, tel. 0746/779288' 
(A8)
• zom DoratanțL bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)

TBAM CONSULTING Training 
Evilues 
Axutait» 
Management

Ești trainer, vrei să colaborezi cu o 
firmă de consultanță și instruire?

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-maikanazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 (65054)

Vă oferă cazare, masă și
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006
Înfiatei /ta. 0254/249.1 !l§ 

telefon. 0254/249.175 8

nîa Va a vis de McDonald’s 
rd 0254/234717, 

0742/030201,0749/551299 

euro dus 
eurodus-înlws-15 ale s 
eurodus-înton-90zfe®

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS
• TĂHflÂKIB PVC fl ALUMINIU MtOFIU RIMAU
■ REAM TERMOPAN ■ JALUZIL1VRRT1CAU ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
>• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Fabrică producătoare de Muturi răcoritoare
ANGAJEAZĂ MERCHANDISER!

pentru județul Hunedoara 

Se cere: experiența, simț estetic, disponibilitate la program 
prelungit, comunicativitate.

Se oferâ: pachet salariat motivant. 

CV la fax: 0264/368352.

Înscrieri până în is oct. 2006!
• cursuri utilizare calculator și testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză TOEIC
• cursuri și testări de limba franceză TFI g

Vă pune te dfeporiție:

MOTOCOSITORI, GENERATOARE DE CURENT,
GRUPURI INDIVIDUALE DE MIM, TOCĂTOARE DE FURAJE,

CONSULTANȚĂ ȘI VÂNZĂRI ÎN MAGAZINELE NOASTRE; s
l. 5. Mqgata îHHL Brad, or. Arrw tea. bU3 parter MSW12S22
1 Ubguto DmsM. L MtaAi. H. J pmr țdftt STIHL AlnĂitr. Bura mU fcfc «745 $10773
J Hswdrara bd. w. 9 W: «2S4TTI25*2 1. STiHI Hțfeț «r. T. VWteAwu N « p:
i Magana bTlMLOrMt Jfr. IMtar.bU'l țmrur: C563MMU I. Mqpmta JTIHL IMrwi, Aim IMpraM irJ tei: ttUW*

Oferă spre închiriere:

i În «alonul de înfrumusețare 
u pentru cosmetică - acesta
fiind utilat în totalitate. 
PwiMtel de contact

1 AGNES ȘTEFĂNIȚĂ

» Tel. 0721/245.696

(67169)

cu sediul în Berlu, nr. 125A,

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 
22.10.2006, ora 11.00, la sediul societății, având pe ordinea de zi: ,

- Modificarea formei juridice a societății
- Analiza situației economice
în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de desfășurare a adunării, aceasta va

ayea loc în data de 26.10.2006, ora 16.00. (67702)

Stimați cititori credincioși în exclusivitate o 

MINUNE DUMNEZEIASCĂ, MĂICUȚA ANA, vă 
deschide cartea sfântă pentru orice probleme 

ați avea, legate de vrăji, boli, sau blesteme. 

MĂICUȚA ANA deține cele mai puternice ritu

aluri, rugăciuni secrete, leacuri sfinte, plante și 
uleiuri făcătoare de minuni, apă sfântă adusă 

din râul Iordan - în toate folosite pentru a 

îndepărta răul și a alina sufletul și corpul de 

bolile fără leac.

Numai puterea șl credința ei vă poate ajuta. 

Persoanele care nu se pot deplasa la 

mănăstire pot fi ajutate și telefonic.

Doina, mii de mulțumiri MĂICUȚEI ANA că mi-a adus soțul înapoi numai 

prin rugăciuni.

Simona din Deva, mulțumesc MĂICUȚEI ANA pentru că mi-a dezlegat 

cununiile.

Ion, mulțumesc MĂICUȚEI ANA pentru că mi-a vindecat fiul de 

alcoolism.

V-o recomandăm cu încredere!

TEL. 0728.799.350 (66777)

I

RECLAME

mailto:cdlnls@smart.ro
mailto:e-maikanazsok@smart.ro
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* garoonterâ itac, suprafață mare (41,5mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amendată (gresie, faianță), boxă, zona 
Dorobanți, preț 95.000 RON neg., tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• dac, amari cu parchet, contorizări integrale,
etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 80.000 
ROw. — .el.231J(X

Vând terenuri (21)

a 2100 mp teren-lntravllan, preț 6 euro mp 
■negociabil, zona Feredele, sat Bobîlna Tel. 
0727/960735,263680.(2/12.10)

zr.
--------------------------------------------------------------------

• două terenuri extravilan de 6.000 șl 24.700 mp 
^localitatea Toteștl ■ Hațeg, lăngă canton, acte 
. fTulă. titlu șl cr, preț negociabil. Tel. 212272, 
072ir732560.Cn
• Intravilan In Băcla, 3800 mp, fs 17 m, toate 
Utilitățile, preț 4 euro mp; 2 parcele teren In 
prelungirea Vulcan, Deva, 500 mp, preț 30 euro 
mp. Tel, 0722/161644,(7)
a In Dova. zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan Mmus, 4600 mp, fs 70 m, preț 20 

iro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• tn zona Sântandrel, la DN, st 5.000 mp, curent, 
apă, gaz In apropiere, 3 căi de acces, teren plan, 
forma dreptunghiulară, poziție bună, Ideal pt. 
Investiție, parcelare, co nstruțle casă, firmă etc., 
acte la zl, urgent, preț 16 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498,0W165 703. (A4)
• In Deva, zona Emlnescu, st 17.000 mp, parcelat 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară, poziție bună. Ideal pt Investiție, 
construcție casă, acte la zl, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, Intre Deva șl Slmerla, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, flecare, utilități fn 
zonă, preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
•I parada de 800 mp, 20X40 metri, Intravilan, 
utilități In zonă, loc drept șl panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp. neg., tel. 223400,07243/169303. 
0740/914681 15j
a krtravlin, at 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități In zonă Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228.

• Intravian, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată, preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități In 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Intravilan, at= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă, curent, zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024 (A3)
• Intravilan, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă, 
gaz, curent, zona Săntandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă, gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă, energie electrică, gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358 (A6)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr, de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
■ Dtva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, in Deva, zona Zăvoi, 5-1000 mp, SF- 
18, utilități fn zonă preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• HOO-IOOO mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile In zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
"’«^11776 r^g)

• zona Măriști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, p rețl5.000 euro, tel. 0745/786578.

vând alte imobile (27)

■ constnicțleiMsr, 136 mp, ritual In zona 
Industrială Mintia, având curta betonată 
1321 mp, Împrejmuire înaltă panouri d« 
tablă utttățl ki apropiata, preț negodaNL 
TeL 0254/219147,0748/413488 (5/1M0)

Imobile chirii (29)

• ofer spre Inchlriara apartament, 2 
camere, Deva, zona pieței, nemobâat Nu 
sunt agent ImobUar. Relații la tai. 236668, 
0728/488638 0720/300080. (6/19.10)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren Intravilan, la șosea, Deva sau tmpre- 
ii irimi. oiata Imediat Tel. 215212, (Al)

• închiriez apartament 2 camere, zona pieței, 
nemobilat. Tel. 236665,0728/485630. (D
a închiriez apartament, 3 camere, în spatele 
poștei din Orăștie. Tel. 0729/585350, 242512. 
(0446081/19.10)
o ofer pentni închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat complet, utilat, reparti
toare, apometre, Deva, I. Manlu, etaj 2, preț 130 
euro/lună. Tel. 0744/570044. (T)
• primesc bi gazdă o elevă ■ colegă de cameră 
aproape de Liceul pedagogic. Tel. 216347. (T)
• primesc In gazdă tânără, tânăr, nefumătorl 
sau alte vicii, condiții Ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț80 euro/lună Tel. 215212.

• ofer spre închiriere spațiu central, Deva, 
amenajat occidental, CT, termopane, st 68 mp, 
intrare bulevard, preț neg. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• In Dtva, P+l+teren, 2 garaje, CT, canalizare, 
apă gaz, preț 82.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• urgent! Spațiu de producție, Deva, s= 570 mp, 
peste linii, facilității: apă curent, gaz, preț 35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)

• ofer spre închiriere spațiu comercial 
P+E+M, zona Pieței Agroumsntare Hațeg. 
Relații la toL 0722/861282, 0721/401188 
(9/17.10)

• vând Dada 1310 break, af 1987, în stare bună 
de funcționare. Tel. 216756, 0741/740047, 
0720/632546 (T)

• vând tractor U 650, disc, plug, remorcă 5 tone, 
cositoare rotativă Tel. 244711. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând cutia de viteze Aro 10, reductor plus 
coroană grup spate Aro 10, preț negociabil. Tel. 
518165. duDă ora 20. (T)

Garaje (43)

• garai din pfl, teren Intravian 30 mp, 
: opr privată zonă toarta bunăpoil-
bHtato da conrtructi», preț nagodabil, TsL 
0722/841252, 0724/320417, 0729/401959. 
(D/17J0)

Mobilier și interioare (47)
• vând ( uși pentru Interior șl Intrare în aparta
ment, dimensiuni 2000/780 mm, 2050/930 mm, 
preț negociabil. Tel. 227337. (T)

Comemorări (76)

Familia, frații, surorile, cumnații și nepoții 
anunță cu aceeași durere In suflete că s-a 
împlinit un an de la încetarea din viață a celui 
care a fost

RĂILEANU BORIS
Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă 21 
octombrie, la Catedrala Sf. Nicolae, din Deva. Nu 
te vom uita niciodată.

(8/19.10)

îMORM MEDIA

parte a unei corporații Internationale mass-media 
care deține poziția de lider In publicarea de ziare 
gi servicii Internet In vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara

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

Cerințe:
• program de lucru între orele 6,00 ■ 10,00;
• seriozitate;
• dinamism; .......
• abilități de comunicare.

Oferim:
• comision din vânzări;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modem și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

• b-duL Decebal, et. 3, 3 camere dec., C.T., 
mobilat frumos, s= 70 mp, preț 250 euro/lună șl 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• b-duL Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră mobilată CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălnlceanu, preț 150 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)
■ apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamflrescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet, zona 
T. Malorescu, preț 350 euro/lună tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lună 
tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băl, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• casă Deva, 2 camere, living, bale, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garai, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră zona D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208 
0729/018868 (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866 (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866 (A6)
• garai, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună, tel, 235208 
0729/018866. (A6)
• dec, 2 băi, nemobilat zona Creangă Deva, 
preț 150 euro/lună tel. 231800,0745/511776 (A9)

• vând canapaa, fotollu-pat pentru 2 
persoane, cu măsuță bine întreținute, preț 
negociabil; se vând șl separat. Tel. 
0723/175994.(3/17.10)

• vând comodă nouă lustruită cu 4 sertare, 
preț 200 ron. Tel. 0745/750705. (T)
• vând mâauțâtv multifuncțională recamier cu 
ladă geam cu sticlă 2,2/13 m, covor persan 
33/23 m, preț negociabil. Tel. 226818 (T)
• vând un birou elev, 2 fotolii, dulap pentru 
haine, mobilă de bucătărie; efectuez menaj 1 
zl/săptămână Tel. 0726/613054 (T)

îmbrăcăminte, incâlțăminte 
articole sport (52)

• vând haina second hand, Import SUA, Canada, 
en gros (baloțl 50 kg); en detail în magazin, Deva, 
str. Rosetti, nr. 2. Tel. 227929. (3/13.10)
• vând rochi de seară modele diferite, mărimi 
40 • 44. Tel. 218084 0722/586808 0743/211074 (T)

Materiale de construcții (53)
• vând porenat laminat, culoare fag, 45 mp, preț
18 ron mp. Tel. 0722/147015. (T)

Electrocasnice (56)
• vând«mhWfrigorifică3 sertare, stare bună 
de funcționare, preț negociabil. Tel. 0744/515484. 
(T)
• vând combină frigorifică mașină automată 
mobilă bucătărie, suspendată lemn masiv, 
mască chiuvetă servantă birou furnir cireș, 
mobilă hol, mochete second, accesibil. Tel. 
218084 0722/586808 0724/643045.

Auto românești (36)

• vând încălzitor de apă Bereta, ideal 
pentru baie, bucătărie, geamuri și uși de 
interior, prețuri mici. Tel. 0722/717533. 
213168 după ora 16 (6/1810)

BANCA. COMERCIALA

• vâr < autoturism Dacia 1310, af 1999, culoare 
albă instalație GPL,în garanție, unic proprietar, 
asigurare Casco, preț 68.500.000 lei, negociabil. 
Tel. 0254/230157,0724/750637. (T)

• vând frigidir Arctic, ladă frigorifică Arctic 4 șl 
5 sertare, centrală termică pe gaz, tiraj normal, 
Bosch, cadă fontă 1,70 m, cadă duș fontă 90/90. 
Tel. 260242,0746/053955.CD
• vând mașină de cusut electrică rusească tip 
geamantan, preț 180 ron. Tel. 220956 CT)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 90 purcel rasa Pietrean și scroafe 
gestante, satul Boholt, comuna Șoimuș, nr. 52. 
Tel. 0729/232960. (5/13.10)

Instrumente muzicale (60)

Capital social subscris și vărsat 115.735.065,4 lei * RB - PJR - 32 - 045/15.07.1999 * 
RC - J20/40/2003 * C.U.I 15126725

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA-SUCURSALA DEVA 
organizează concurs pentru ocuparea postului de 

CONSILIER JURIDIC

Condiții minimale:
- studii superioare juridice
- experiență în domeniul dreptului civil și comercial
- bune cunoștințe privind organizarea și funcționarea sistemului 

bancar
- bune abilități de comunicare, spirit organizatoric, inițiativă
- motivat pentru realizarea unei cariere bancare

Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul, însoțit de scrisoarea de intenție, 
până la data de 25.10.2006, la nr. fax: 0254/228126 sau la sediul sucur
salei din Deva, B-dul N. Bălcescu, bl. 12A, parter.
Persoanele selectate vor fi informate telefonic asupra datei și orei de 
susținere a concursului.

(66878)

• vând acordoon Hohner, 120 bași, registru 
normal, înalte șl joase, preț 10 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0726/621049. (D

Altele (61)
• vând maitoâ de cusut Naumann germană 
ceas Doxa, de damă elvețian; haină piele, damă 
nr. 48 • 50, egipteană ladă frigorifică 7 sertare, 
nouă Tel. 224643. (T)

Pierderi (62)
• pferdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Nlcolae Lucia. Se declară nul. (0446080/19.10)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Nistor Attila. Se declară nul. (2/19.10)

Calculatoare si accesorii 
(51)

P ta Victoriei nf S&JIG. tri C354

BENE internațional

calcula toare
monitoare

imprimante 
accesorii pi

LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA încins),
2 ani garanție

Cu aceeași nemărginită durere soția 
Maria și fiica Raluca reamintesc 
celor care l-au cunoscut că se 
împlinesc 40 de zile de la încetarea 
din viață a celui care a fost un bun 
soț și tată

MOGA NICOLAE
Vei rămâne veșnic viu în inimile 
noastre.

Dumnezeu să odihnească în pace 
sufletul tău bun.

(7/18.10)

Mama Ileana și fratele loan cu 
aceeași durere în suflete anunță că 
se împlinesc 40 de zile de la plecarea 
în veșnicie a dragului lor fiu și frate

MOGA NICOLAE
Comemorarea va avea loc duminică 
22 octombrie la Biserica ortodoxă 
din satul Hărțăgani. Nu te vom uita 
niciodată.

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace.

(4/18.10)

Se împlinesc 3 ani de când ai plecat din astă 
lume și m-ai lăsat singur pe mine. Fie ca bunul 
Dumnezeu să-ți lumineze locul în care te 
odihnești, scumpa mea soție

AMALIA BĂLĂOIU
Parastasul și slujba de pomenire vor avea loc în 
data de 22 octombrie, a.c., la Biserica ortodoxă 
din Șoimuș. Dormi în pace suflet blând.

Soțul Iorgu

• ptenhit camei asigurări sănătate pe numele 
Nistor Tomița. Se declară nul. (1/19.10)

• doamnă cu experiență fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• fotograf profesionist fotografiez și filmez

(2/18.10) 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)
• transport parsoanc Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604 (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• SC Danlalla Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunlcii, nr. 6 angajează confecționeri 
textile, tel. 0746/031026 și tricoteri manuali, tel. 
0720/400977.(1/1810)

• SC Mondosțyfe angajează montator 
tâmplărie. Relații la adresa din Deva, str. M. 
Viteazul, bl. 40, parter. TeL 0254/213300 sau 
0722/243589.(66643)

CORSUIIICOOp cu sediul în
Deva, Str. 1 Decembrie, nr.14, organizează licitație 
publică în data de 16.11.2006, ora 1O.OO, pentru 
vânzarea spațiului „Nlros Certej".
în caz de neadjudecare, licitația se repetă în fiecare zi de 
joi. Informații la telefonul 214.520. (66993)

S.C. AGROMEC CĂSTĂU S.A.

cu sediul în Căstău, nr. 301A, convoacă Adunarea Generală Extraor
dinară a Acționarilor, în data de 22.10.2006, ora 11.00, la sediul 
societății, având pe ordinea de zi:
- Modificarea formei juridice a societății
- Analiza situației economice
Tn cazul în care nu sunt întrunite condițiile de desfășurare a Adunării, 
aceasta va avea loc în data de 26.10.2006, ora 16.OO. (67079)

072ir732560.Cn
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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Omisă de pe lista invitațiilor
• A murit „Bădia" . Actorul Ernest Maftei 
a murit ieri dimineață, la Spitalul Clinic de 
Urgență Militar Central. (MF)

• Darwin pe internet. Lucrările științifice 
complete ale naturalistului Charles Darwin, 
fondatorul teoriei evoluționiste, printre care 
și câteva manuscrise și jurnale care nu au 
mai fost publicate până acum, vor fi postate 
pe internet. (MF)

Premiată Imaginea realizată de olan
dezul Jan Vermeer a primit premiul intâi 
la concursul de fotografii „2006 Shell 
Wildlife Photographer of the Year”, finanțat 
de Shell. (Foto: EPA)

■ Actrița Sophia Loren 
este furioasă că nu a 
fost invitată la Festivalul 
de la Roma.

Roma (MF) - Actrița italiană 
Sophia Loren este furioasă 
pentru că organizatorii Festi
valului Internațional de Film 
de la Roma au uitat să o invite 
la prima ediție a acestui eveni
ment. Nicole Kidman, Monica 
Bellucci și Sean Connery s-au 
numărat printre starurile invi
tate să participe la prima ediție 
a festivalului de la Roma, un 
concurent s’erios al Mostrei de 
la Veneția, dar Sophia Loren, 
unul dintre simbolurile cine
matografiei italiene a fost 
uitată. Cotidianul La Stampa 
scria pe prima pagină „La Lo
ren Furiosa” („Loren furioa
să”). Organizatorii festivalului 
nu au considerat că trebuie să- 
și ceară scuze.

„Deja decisesem să facem 
din Sophia Loren starul celei 
de-a doua ediții a festivalului,

Plătiți ca să joace scrabble

Mel B. va avea 
un copil

Los Angeles (MF) - 
Cântăreața Mel B, fostă 
membră a trupei Spice 
Girls, este însărcinată cu 
copilul actorului de 
comedie Eddie Murphy. 
Surse apropiate cuplului 
indică faptul că Mel B 
este însărcinată în patru 
luni, adică acest copil a 
fost conceput la începu
turile relației ei cu Mur
phy. „Unii ar fi îngroziți 
să aibă un copil atât de 
curând dar nu și cei doi. 
Sunt încântați, iar Mei 
zâmbește mereu. Deja 
are burtică și, în curând, 
sarcina va fi evidentă”, 
a spus o sursă apropiată 
cuplului. Mel B s-a 
întors din Marea Bri- 
tanie săptămâna trecută 
și a început să-și mute 
lucrurile în locuința 
vedetei americane de la 
Hollywood.

Cu fosta 
iubită
bas Aigefes(MF)-Ac
torul american Brad 
Pitt va face echipă cu 
fosta lui iubită, actrița 
Gwyneth Paltrow, îh 
filmul „Dirty Tricks", 
despre viața fostului 
președinte american 
Richard Nixon. Pitt și 
Paltrow au avut o 
relație de aproape trei 
ani, înainte ca actorul 
să se căsătorească cu 
actrița Jennifer Anis
ton. în film mai joacă 
Sharon Stone, Meiyl 
Streep, Annette Ben- 
ing. Lungmetrajul va 
trata una dintre enig
mele istoriei, „afacerea 
Watergate", denumire 
atribuită unui scandal 
al anilor 70 din Statele 
Unite, care a condus 
la o criză constituțion
ală, ce a culminat cu 
demisia președintelui, 
Richard Nixon.

■ Ce mai periculoși 
infractori primesc credite 
în schimbul „activităților 
constructive".

Cambridge (MF) - Ce mai 
periculoși infractori dintr-o 
închisoare britanică sunt plă
tiți să joace scrabble, să cânte 
la chitara și să aibă grijă de 
peștii din acvariu. Criminalii 
din închisoarea de maximă se
curitate Whitemoore din Cam
bridgeshire, primesc credite în 
schimbul „activităților con
structive”, cum sunt numite. 
Aceștia mai sunt plătiți și pen

Datori cu bani lui Yoko Ono

Puiul de gorila se odihnește pe piep
tul mamei sale la Blijdorp Zoo din Rotter
dam. (Foto: EPA)

■ Văduva lui Lennon, Yo
ko Ono a dat în judecata 
compania EMI pentru ne
plata drepturilor de autor.

Los Angeles (MF) - Yoko 
Ono, văduva lui John Lennon, 
a dat în judecată compania 
EMI, reclamând faptul că i se 
datorează zece milioane de 
dolari din vânzările înre
gistrărilor realizate de fostul ei 
soț, informează abc.com.

Dosarul, depus la Curtea 
Supremă din Manhattan, acu
ză compania EMI și o altă 
firmă subsidiară, Capitol Re
cords Inc., de violarea unor 
acorduri „prin neplata drep
turilor de autor în mod voit și 
în cunoștință de cauză”. Ono 
mai acuză cele două companii

Geloasă pe colegele de platou

Violență conjugală
Londra (MF) - Paul McCartney, fostul 

membru al trupei Beatles, a refuzat să 
comenteze acuzațiile de violență conjugală 
pe care Heather Mills le-a adus în dosarul 
de divorț, declarând că se va apăra în tim
pul procesului.

în presa britanică se vorbea, miercuri, 
despre un document de 13 pagini care fus
ese trimis prin fax mai multor instituții de 
presă. Acest document, care se pare că face 
parte din dosarul de divorț al lui Heather 
Mills-McCartney, conține o listă detaliată 
a abuzurilor fizice la care aceasta ar fi fost 
supusă de soțul ei. în document se indică 
faptul că Mills a fost tăiată pe braț cu un 
pahar spart, că Paul McCartney consumă 
substanțe interzise, mai ales cannabis, și 
alcool în cantități excesive. Lista 
acuzațiilor este destul de lungă.

Los Angeles (MF) - Cather
ine Zeta Jones a făcut o criză 
de gelozie după ce soțul ei, 
actorul Michael Douglas, a 
făcut comentarii apreciative la 
adresa unor frumuseți de la 
Hollywood în timpul con
ferinței de presă pentru pro
movarea celui mai recent film 
al soțului său, „Santinela”.

Douglas a declarat atunci că 
„a făcut o pasiune pentru Kim 
Basinger” și că este de părere

COTĂM

Sophia Loren (Foto: epa)

pentru a nu exista contro
verse”, a declarat primarul 
Romei, Walter Veltroni, unul 
dintre organizatorii eveni
mentului.

„Nu am invitat-o anul aces
ta pentru că am sperat că va 
fi oaspete de onoare anul 
viitor, așa cum a fost Sean 
Connery la această ediție”, a 
adăugat Veltroni, cel care a 
venit cu ideea unui festival de 
cinema organizat la Roma, în 
urmă cu doi ani.

Loren a confirmat ulterior 
printr-o declarație de presă că 
va fi „onorată și mulțumită” 
să fie oaspete de onoare la 
ediția de anul viitor.

tru a juca ping-pong sau alte 
sporturi, pentru mersul la sală 
sau bibliotecă, curățenia făcută, 
prezența la ore și vizita la psi
holog. Dar pentru a fi plătiți, ei 
trebuie să aibă cel puțin 30 de 
minute de prezență la orele 
respective. „Este o inițiativă 
bună care îi ajută pe deținuți 
să-și asume responsabilități și 
să-și organizeze ziua de lucru. 
Alte activități, cum sunt uita
tul la televizor, playstation, as
cultarea posturilor radio, dușul, 
discuțiile sau biliardul nu se 
plătesc”, a declarat Inspectorul 
Șef al închisorii, Anne Owers, 
citată de Sky News.

Yoko Ono cere bani din drepturi de autor (Foto epa)

de prezentarea în mod sistem
atic a unor bilanțuri contabile 
incorecte. Un purtător de 
cuvânt al EMI/Capitol, Jeanne 

că Eva Longoria, starul din 
„Neveste disperate” care joacă 
alături de el în „Santinela”, 
are un „fund grozav”.

„Catherine l-a făcut cu ou și 
cu oțet”, a indicat o sursă 
apropiată cuplului revistei 
Grazia. „Michael a încercat să 
explice că a făcut acele comen
tarii doar în scop publicitar și 
că a crezut că este o idee bună 
să reînvie imaginea sa de băiat 
rău”, a adăugat sursa citată.

/12

Meyer, a declarat că nu va 
comenta problema dosarului 
depus de Ono, și că s-a ajuns 
la această situație din cauza

unor divergențe de păreri. 
Meyer a spus că uneori con
tractele sunt supuse inter
pretărilor, „dar în 99% din 
cazuri aceste lucruri se rezolvă 
pe cale amiabilă”. Avocatul lui 
Ono a refuzat să dea detalii 
despre caz. în 2002, Ono a fon
dat premiul LennonOno pentru 
Pace, în valoare de 50.000 de 
dolari, prin care sunt recom
pensați artiștii care trăiesc în 
„zone de conflict”. în 2006, pre
miul a revenit organizației 
Medici fără Frontiere și Cen
trului pentru Drepturi Consti
tuționale. Printre person
alitățile care au mai primit 
acest premiu se numără artis
tul israelian Zvi Goldstein, 
palestinianul Khalil Rabah și 
jurnalistul american Seymour 
Hersh.

Cuplul Douglas-Jones (Foto: epa)

Nevoia de somn
Bristol (MF) - Copiii care 

nu dorm suficient pot deveni 
obezi, este concluzia unui 
studiu realizat de o echipă de 
cercetători din Marea Bri- 
tanie și publicat în Archives 
of Disease in Childhood. , 
Studii anterioare au demon
strat că lipsa de somn poate 
afecta nivelul de hormoni; 
care controlează apetițul și,i-- 
consumul de energie, a spuș>< 
profesorul Shahrad Taheri de 
la Universitatea din Bristol.

Acesta a indicat faptul că 
tinerii suferă din cauza lip
sei de somn datorită perioa
delor prelungite petrecute la 
televizor, vorbind la telefonul 
mobil sau stând la calculator. 
Cercetătorii au sugerat faptul 
că tinerii se uită la televizor 
mai ales înainte de a se cul
ca, iar acest lucru poate tul- 
hiir*a enmnill

abc.com

