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A dat mașina de trei ori
■ Patru pesoane au fost 
date în urmărire gene
rală, după ce au comis 
mai multe infracțiuni.

Deva (M.T.) - Oamenii legii 
îl caută pe Emil loan Josan, 
de 39 de ani, din Deva, care a 
vândut, de trei ori, un Audi

Centrala termică impozi
tată ca și Dacia. Taxa de me
diu pentru o centrală termi
că va fi egală cu cea achitată 
de firme pentru un autotu
rism Dacia. Specialiștii spun 
că gradul de poluare este i- 
dentic. /p.3 (Foto Traian Mânui

Interviu, Teodor Atanasiu
Arad (A.G.) - Ministrul Apărării Națio

nale, Teodor Atanasiu, a oferit un interviu 
publicațiilor trustului nostru de presă. Dem
nitarul este de părere că menținerea mili
tarilor români în Irak, este un lux din punct 
de vedere al precarei situații financiare a 
României. Ministrul consideră că cei care 
i-au cerut demisia nu au această calitate a- 
vând interese personale în demersul lor. /p.6

TelVerde pentru pensionari
Deva (C.P.) - Pensionarii vor avea, înce

pând de săptămâna viitoare, un număr de 
telefon la care pot apela gratuit pentru a afla 
răspunsuri la problemele pe care această ca
tegorie a populației le are. începând cu 15 
august, pensionarii vor avea la dispoziție 
TelVerde 0800.810.050, iar reprezentanții Con
siliului pentru Protecția Pensionarilor (un 
departament care se va ocupa exclusiv de 
problemele pensionarilor) vor discuta cu cei 
care vor sima. Linia telefonică va fi disponi
bilă non-stop. Un aspect important este fap
tul că, fiecare pensionar care va apela acest 
număr va primi un răspuns.
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Magazine
■ Cunoscutele rețele de 
magazine își vor deschi
de noi spații comerciale 
în acest an.

Deva (M.S.) - Cunoscutele 
rețele internaționale de maga
zine SPAR și PROFI își vor 
deschide spații comerciale în 
Deva, până la sfârșitul acestui 
an, a anunțat primarul muni-

5
80, neînmatriculat, cu acte fal
sificate. Acesta are de execu
tat trei ani de închisoare pen
tru fals în înscrisuri sub 
semnătură privată și înșe
lăciune, pentru că a vândut 
aceeași mașină de trei ori. în 
octombrie 2000, Emil loan 
Josan a reușit să înșele două 
persoane și să vândă autotu

SPAR si PROFI
cipiului, Mircia Muntean. CL 
a aprobat planurile urbanis
tice necesare construirii celor 
două magazine. Magazinul 
SPAR va fi amplasat în zona 
în care a funcționat autogara 
Deva și va avea două spații co
merciale: pentru mărfuri ali
mentare și produse nealimen
tare. Valoarea investiției va 
depăși 5 mii. euro, magazinul 
urmând să fie gata la jumă

rismul, fiecăruia, contra su
mei de 170 de euro. în 2001 a 
negociat vânzarea mașinii, pe 
aceeași sumă, cu o societate 
comercială. în urma plânge
rilor depuse de persoanele pă
gubite, oamenii legii l-au cău
tat pe acesta, dar fără rezul
tat. Așadar, Josan a fost dat în 
urmărire generală. Un alt caz.

tatea lunii septembrie. Supra
fața ocupată va fi de 12.000 
mp, inclusiv parcarea. în ma
gazin vor lucra 150 de anga
jați. Magazinul PROFI va fi 
amplasat la intersecția bule
vardelor Eminescu - Bălcescu. 
Investiția are o valoare de 2 
mii. euro, va ocupa 3000 mp. 
Complexul va fi gata la jumă
tatea lunii noiembrie și va asi
gura 60 de locuri de muncă. 

O femeie de 35 - 40 de ani es
te căutată de oamenii legii, du
pă ce în cursul acestui an, a 
cerut unei familii, din Deva, 
despre care avea informații că 
închiriază o cameră, la casă, 
să o găzduiască. Le-a explicat 
că și-a vândut apartamentul și 
vrea să rămână la ei pentru 
o perioadă scurtă, /p.3

Pușcărie... la zid
Deva (C.P.) - Persoane

le care dărâmă pereții de 
rezistență ai clădirilor 
pentru modificări în a- 
partamente vor ajunge în 
închisoare. Aceasta dacă 
un proiect al Ministeru
lui Transporturilor, Con
strucțiilor și Turismului 
va deveni lege, /p.5

Prețurile de consum au crescut
în luna iunie cu 0,15% față de luna precedentă.

Cel mai mult au crescut

mărfurilor neaiimentace

• f ? r .
mărfurilor alimentare -0,45%
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Indemnizații
!»

■ De la 1 ianuarie 2007 
indemnizația pentru 
creșterea copilului va fi 
de 600 lei noi.

Deva (C.P.) - Legislația re
feritoare la formele de protec
ție socială destinate familiilor 
cu copii în vârstă de până la 
2 ani, respectiv 3 ani în cazul 
copiilor cu handicap, a suferit 
modificări. Astfel, de anul vii
tor alocația de stat pentru 
acești copii se va la majora, de 
la 24 lei la 200 lei. Alocația se 
va acorda și în cazul în care 
părinții nu au contribuit la

pentru copii
sistemul asigurărilor sociale. 
Aceasta în vreme ce indemni
zația pentru creșterea copilu
lui va fi de 600 lei, cu 200 de 
lei noi mai puțin decât în pre
zent. Concediul maternal de 2, 
respectiv 3 ani, precum și in
demnizația lunară se cuvin 
pentru fiecare dintre primele 
3 nașteri. Indemnizația de 
creșterea copilului se va cu
mula cu alocația de stat pen
tru copii. Primăriile vor întoc
mi dosarul complet pentru cei 
care solicită indemnizația pen
tru creșterea copilului, iar do
sarul va fi trimis la DGMSSF 
Hunedoara.

Meci de risc maxim. Peste 500 de jandarmi din întreg 
județul vor asigura ordinea la partida Jiul - Dinamo, /p.7

(Foto: CL)
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• Fonduri. Ministerul Afacerilor Externe 
(MAE) va administra și va răspunde de utili
zarea fondurilor alocate politicii de coopera
re internațională pentru dezvoltare, România 
urmând să direcționeze în acest scop, până 
în 2010, o cotă de 0,17% din venitul națio
nal brut, a decis, miercuri, Guvernul. (MF)

Reluarea relațiilor cu Irakul

• Militari. Australia va mai trimite încă 150 
de militari în Afganistan, din cauza deterioră
rii securității din această țară, a anunțat pre
mierul John Howard. Anunțul vine într-un 
moment în care Afganistanul traversează una 
dintre cele mai dure etape ale violențelor, 
după înlăturarea regimului taliban. (MF)

Noi învinuiți la 
Rompetrol

București (MF) - Pre- i 
ședința Comisiei Națio- = 
nale de Valori Mobilia- î 
re (CNVM), Gabriela An- i 
ghelache, a fost pusă, 
oficial, sub învinuire, 1 
miercuri, în dosarul Rom- i 
petrol, după ce a fost au- i 
diată de procurori în le- i 
gătură cu o emisiune de i 
obligațiuni cu conversie i 
în acțiuni. Gabriela An- I 
ghelache a fost audiată i 
și săptămâna trecută de i 
procurorii Parchetului f 
instanței supreme, în do- î 
sarul Rompetrol. Tot a- i 
tunci a fost chemată la i 
audiere și Irina Mihaela j 
Popovici - vicepreședin- i 
te al instituției - pentru i 
a da detalii legate de ace- î 
lași aspect. De la CNVM i 
au fost puși sub învinui- i 
re, până acum, vicepreșe- î 
dintele Paul Gabriel Mi- i 
clăuș, și Victor Eros, an- ; 
gajat al instituției. Fie- i 
care dintre cei învinuiți ; 
în cazul Rompetrol va fi i 
convocat pentru a-i fi i

Fidel Castro
(Foto: EPA)

prezentat materialul de J 
urmărire pefială."’”'”” f

Gabriela
Anghelache (Foto: epaj

„Eu pot muri, 
revoluția 
continuă!" 
Caracas (MF) - Preșe
dintele Venezuelan, 
Hugo Chavez, a dat 
asigurări că deține 
„informații foarte în
curajatoare" despre 
convalescența lui Fidel 
Castro, adăugând că 
liderul de la Havana 
i-ar fi dezvăluit că în 
cazul morții sale, re
voluția începută acum 
47 de ani va continua 
în Cuba. „îmi permit 
să fac public ceea ce 
mi-a dezvăluit Fidel 
Castro: «Tu, tu nu poți 
să te îmbolnăvești, dar 
eu aș putea muri, însă 
tu nu trebuie să mori»", 
a declarat Chavez în- 
tr-un discurs teleyizat 
unde a relatat ultima s* 
întâlnire cu liderul cu- 
banez, petrecută în 
iulie la summitul Mer
cosur. „Chiar dacă 
sperăm că va mai trăi 
mult timp, Fidel mi-a 
zis «Eu pot muri iar 
Cuba își va urma des
tinul, există acum o 
echipă, o revoluție, un 
popor pregătit pentru 
orice se poate întâm
pla, dar (în Venezue
la) mai sunt multe de 
făcut»", a adăugat 
liderul de la Havana.

■ Băsescu efectuează 
o vizită în Irak care se 
va încheia cu întâlnirea 
militarilor români.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu se află la 
Bagdad, la invitația lui Jalal 
Talabani, președintele Repu
blicii Irak, se arată într-un co
municat al Administrației Pre
zidențiale. întâlnirea celor doi 
șefi de stat constituie o primă 
și importantă rundă a dialo
gului politic bilateral la nivel 
înalt, după constituirea noilor 
autorități democratice irakie
ne și oferă un bun prilej pen
tru evaluarea stadiului actu
al și perspectivelor raporturi
lor româno-irakiene, precizea
ză sursa citată.

După întâlnirea cu omo
logul său irakian, Jalal Tala
bani și cu premierul Nouri 
Al-Maliki, președintele Traian

România dorește să ajute Irakul, (Foto: EPA)

Băsescu a declarat că Româ
nia dorește să reia relațiile 
economice cu Bagdadul și să 
ajute la reconstrucția țării. 
„România dorește să ajute la 
reconstrucția țării, în special 
în domenii tradiționale pre

cum reabilitarea rețelelor elec
trice, a infrastructurii fero
viare dar și a combinatelor de 
rafinare a petrolului", a decla
rat Băsescu. Omologul său 
irakian s-a arătat „dornic și 
nerăbdător" vizavi de relua

rea relațiilor economice „tra
diționale cu România". Băses
cu a mai precizat că este pen
tru prima oară în capitala 
Irakului.

„Am vizitat de trei ori Ira
kul, acum este pentru ‘prima 
oară când vin la Bagdad 
Acum a venit vremea să rd- 
luăm relațiile, cu noul pre
ședinte și cu noul premier", a 
spus Băsescu.
întrevedere cu militarii

„Dat fiind actualul context 
internațional, cei doi preșe
dinți au avut un schimb de 
opinii asupra situației de se
curitate din regiune".

Președintele României își 
încheie deplasarea în Irak cu 
o vizită în tabăra militarilor 
români dislocați în zonă, du
pă ce se întâlnește cu gene
ralul George Casey, coman
dantul Forței Coaliției Multi
naționale din Irak.

Acum și „vinovați fără vină"

Mona Musca

■ Mona Musca de
clară că nu a făcut 
„nici măcar o secun
dă" poliție politică.

București (MF) - Mona Mus
ca s-a prezentat, la sediul 
CNSAS, pentru a-și vedea do
sarul, declarând presei că nu 
a făcut „nici măcar o secun
dă" poliție politică. Deputatul 
liberal, care a venit la CNSAS

în jurul orei 16.30, avea notițe 
scrise cu pixul în palma stân
gă, a infirmat categoric orice 
legătură cu fosta Securitate. 
„Am venit val-vârtej după ce 
am văzut ce s-a întâmplat în pre
să. Am venit eu peste CNSAS, 
pentru că nu mi se pare nor
mal să mă las împroșcată cu 
noroi și, în același timp, să las 
opinia publică să fie manipu
lată", a spus Mona Musca.

„Din nefericire, după ce la 
Revoluție au murit oameni fă
ră să știm cine a tras în noi, 
după ce avem corupție fără 
corupți, trădare fără trădăto
ri, hoție fără hoți, tare teamă 
înrt BSte ca vom avea și vmo- 
vați fără vină. Ăsta este moti
vul pentru care am venit și mă 
voi lupta foarte ferm pe poziție 
pentru adevăr, pentru mine, 
pentru că oamenii care au în
credere în mine și mai au în
credere și în unii politicieni", 
a opinat deputatul liberal.

La CNSAS, Operațiunea Adi
■ Adrian Năstase 
și-a văzut cele două 
dosare de urmărire 
informativă.

București (MF) - Fostul 
premier Adrian Năstase 
și-a văzut, ieri, la CNSAS, 
cele două dosare de urmă
rire informativă, care, con
form deputatului PSD, au 
fost secretizate până acum 
întrucât conțineau infor
mații obținute de serviciile 
românești din interiorul u- 
nor ambasade ale unor țări 

• menim.c muu. rrastaae a 
precizat, la ieșirea de la 
CNSAS, că cele două dosa
re datează din luna septem
brie 1989 și conțin documen
te și ordine care urmau să 
se deruleze până la data de 
30 decembrie 1989. „Unul

dintre dosare cuprinde ra
poarte și propuneri de luat 
în lucru, iar cel de-al doilea 
dosar, care are aproape 100 
de pagini, cuprinde tran
scrieri ale unor convorbiri", 
a spus Năstase. El a men
ționat că a fost șocat de mo
dul în care au fost redac
tate cele două dosare.

Finlanda acuză UE
Helsinki (MF) - Ministrul finlandez de 

Externe, Erkki Tuomioja, a cărui țară asi
gură președinția semestrială a UE, a acuzat 
statele membre că furnizează documente 
importante referitoare la politica externă 
a țărilor care nu fac parte din blocul comu
nitar, inclusiv Israelului. „Se știe de mult 
timp că toate documentele UE care fac re
ferire la Orientul Mijlociu sunt cunoscute 
și la Tel Aviv, în decurs de o oră de la dis
tribuirea lor către statele membre și, proba
bil, (sunt cunoscute) și la Moscova și Wa
shington", a scris Tuomioja într-un comen
tariu cu titlul „Falsa transparență", publicat 
în Hufvudstadsbladet, cel mai mare cotidian 
de limbă suedeză din Finlanda. „Problema 
politicii externe (a UE) nu este lipsa de tran
sparență, ci falsa transparență", susține șe
ful diplomației de la Helsinki. El adaugă că 
aceste practici au o influență negativă asu
pra politicii externe a Uniunii Europene și 
încurajează statele membre să acționeze în 
afara structurii UE de luare a deciziilor.

Falsă transparență în documentele UE. (Foto: epa)

Vladimir Voronin, optimist
Chișinău (MF) - Rezultatele 

întrevederii cu președintele 
Rusiei, Vladimir Putin, inspi
ră optimism în soluționarea 
problemelor în relațiile bila
terale și reprezintă un pas se
rios pe calea relansării relații
lor strategice dintre cele două 
țări, a declarat liderul moldo
vean, Vladimir Voronin. Cei 
doi șefi de stat au convenit în 
cursul discuțiilor purtate ca 
problemele cele mai sensibile, 
precum reluarea exportului 
de vinuri moldovenești, nego
cierea unui contract de du

rată privind livrarea gazelor 
naturale și reglementarea cri
zei transinistrene, să fie abor
date în viitor la nivel oficial 
de stat „și nu la nivelul altor 
structuri separate".
Raporturile dintre state

„Totuși, aceasta nu înseam
nă că problemele care s-au a- 
cumulat în raporturile dintre 
statele noastre nu puteau fi 
soluționate pe altă cale, dar 
că a venit timpul să le discu
tam la nivel de șefi de stat", 
a spus Voronin.

Victime. Un 
atac sângeros care 
a avut loc în Sri
Lanka a lăsat fără 
viață trei persoa
ne printre care se 
numără și o fetiță 
de doar trei ani. 
Bomba a fost am
plasată în centru 
orașului, în aceea 
zonă afiându-se o 
școală și o stație 
de autobuz. (MF)

(Foto: EPA)

Finanțarea 
antiterorismului

Londra (MF) - Serviciul bri
tanic de securitate cheltuie a- 
proximativ 87 la sută din bu
getul său pentru finanțarea o- 
perațiunilor antiteroriste, dar 
surse de securitate au anun
țat că acestea au dejucat 13 
acțiuni teroriste internaționa
le în ultimii șase ani, rela
tează The Times, în ediția elec
tronică de miercuri.

Directorul general al MI5, 
Eliza Manningham-Buller, a 
alocat încă 16 milioane de lire 
sterline, dintr-un buget anu
al al instituției care se ridică 
la 200 de milioane de lire ster
line, către operațiunile de com
batere a terorismului inter
național.

Un război pentru imagine
Berlin (MF) - Israel și 

gruparea șiită Hezbollah 
s-au implicat, pe lângă ope
rațiunile armate, și într-un 
conflict de imagine derulat 
în cadrul unei sofisticate 
campanii de război, relatea
ză publicația germană Der 
Spiegel în ediția electroni
că. O imagine prezentată de 
postul de televiziune al gru
pării șiite Hezbollah îl înfă
țișează pe liderul grupării, 
Hassan Nasrallah, cu un me

saj de avertizare în zona 
ochilor, pe care scrie „Nu 
există semnal". Propaganda 
și războiul psihologic simt 
aspecte deosebit de impor
tante în cadrul acestui „con
flict asimetric", care pare la 
fel de inegal în tehnologia co
municațiilor cum e și în for
ța militară, comentează Der 
Spiegel. Propaganda israelia- 
nă este un serviciu profesio
nist, mai abililă decât cea 
a grupării Hezbollah.
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• Protecție. Firmele vor fi obligate să 
acorde, de la 1 octombrie, salariaților, gratu
it, ochelari pentru corecția vederii, să asigure 
echipamente individuale de protecție și să 
planifice programul angajatului astfel încât 
acesta să aibă un interval de pauză. (C.P.)

• Proiect al Finanțelor. Persoanele, juridice 
înregistrate ca plătitori de TVA la data de

< 31 decembrie 2006 vor trebui să-și 
preschimbe codul de înregistrare ca plătitor 
de TVA în codul de înregistrare în scopuri de 
TVA. Aceasta pentru asigurarea armonizării 
cu normele contabile din UE. (C.P.)

Sărbătoare la 
Brad

Deva (S.B.) - „Zilele 
municipiului Brad”, ma
nifestare cultural-spor- 
tivă dedicată municipi
ului, a ajuns la cea de-a 
V-a ediție. Pe parcursul 
zilelor de 11, 12 și 13 
august, la Brad va fi 
mare sărbătoare, iar 
brădenii pot participa la 
un program special ce 
va cuprinde evenimente 
editoriale, expoziții, ra
liul automobilistic - edi
ția a n-a (duminică de la 
ora 15.00), decernări de 
diplome de cetățean de 
onoare al municipiului, 

’ premiere a unor meri
tuoși elevi, presărate cu 
spectacole de muzică 
ușoară și populară, sus
ținute de interpreti de 
renume. Invitați speciali 
vor fi Maria Ciobanu, 
Ionuț Dolănescu, Danie
la Gyorfy și Liviu Guță.

i

Bradul în sărbătoare

Noi subvenții

Subvenții
Deva (C.P.) - Minis
terul Agriculturii are 
în proiect acordarea 
unor subvenții de 1 
leu nou pentru 
fiecare litru de 
motorină pe care 
producătorii agricoli îl 
vor utiliza în vederea 
înființării de noi plan
tații. De asemenea, 
ministerul mai 
intenționează să 
acorde, până la finele 
acestui an, bonuri 
valorice în valoare 
totală de la 50 mi
lioane de lei noi pen
tru producătorii care 
însămânțează și ferti
lizează pășunile. Dat
--------
județului Hunedoaic 
mulți dintre 
producătorii agricoli 
vor putea primi astfel 
de bonuri, cu 
condiția să respecte 
condițiile impuse.

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

doara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.E; Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- S.C. Star Ice S.R.L, din Dev-
- Cabinet medical docwr Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cațwt medical doctor Todor Adriana, din Simeriâ

Dan Radu Rușanu (Foto: T. Mânu)

Furturi
■ Sub o identitate fal
să, o femeie a devenit 
chiriașa unor deveni, 
plecând cu bijuteriile.

Deva (M.T.) - Oamenii au 
acceptat, iar timp de o săp
tămână, așa-zisa Elena Ră- 
ducu, a urmărit pas cu pas 
mișcările proprietarilor. A 
reușit să afle unde ascund 
cheia de la casă și în timpul 
cât aceștia au lipsit de la 
domiciliu, femeia a intrat și 
a furat toate bijuteriile din 
aur, 40 de grame, și a fugit. 
Disperați, proprietarii au 
anunțat polițiștii, le-au dat 
numele femeii, dar... surpriză.

și înșelăduni, pe bandă
Numele acesteia nu core
spundea cu semnalmentele și 
probabil și alte persoane au 
fost, în același mod, jefuite de 
ea.
S-a „jucat” cu banca

în cursul anilor '98'99, 
Dănuț Arhip, de 40 de ani, 
din Deva, a încercat să-și 
achiziționeze un autoturism 
pentru care a solicitat credite 
de la trei bănci, pe care le-a 
obținut cu declarații false. 
Bărbatul a fost condamnat, în 
2003, la trei ani de închisoare, 
pentru sustragere de sub 
sechestru și fals în declarații. 
Tot pe „lista neagră” a Poli
ției, se află și Cornel Arde-

Străzile se vor moderniza
■ 60 de străzi din De
va vor fi modernizate 
în cadrul unui program 
aprobat de consilieri.

Deva (M.S.) - Un număr de 
60 de străzi din municipiul 
Deva vor intra într-un proces 
de modernizare a cărui va
loare se ridică la 34.05 mi
lioane lei noi. Consilierii lo
cali au aprobat ieri un proiect 
de hotărâre în acest sens, 
urmând ca programul să se 
desfășoare în perioada 2008-

2014. Finanțarea lucrărilor se 
va face din veniturile proprii 
ale bugetului local, iar plata 
se Va face prin bilet la ordin 
emis lunar.

Modernizarea este necesară 
pentru că trotuarele, șoselele 
și bordurile simt degradate și 
nu mai prezintă siguranță 
pentru traficul pietonal sau 
auto. Proiectul prevede ridi
carea gurilor de canal la 
nivelul carosabilului, înlocu
irea bordurilor degradate, 
refacerea trotuarelor și a dru
murilor. „Am încercat să

Cornel Ardelean "Elena'

lean, de 29 ani, din Petroșani. 
Acesta este căutat de oamenii 
legii, pentru furt și in
fracțiuni la legea circulației 
rutiere.

Dânuț Arhip Emil loan Josar

Polițiștii roagă, pe cei car 
îi recunosc sau dețin infor 
mâții care să ajute la prin 
derea lor, să anunțe cel ma 
apropiat Post de Poliție.

Deva va avea străzi modernizate (Foto: t. Mani

cuprindem toate zonele cu 
probleme din Deva”, a afirmat 
primarul Mircia Muntean. El 
a menționat că lucrările se 
vor desfășura pe etape, în 
funcție de priorități. Se va ține

cont ca rețelele de apă ș 
canalizare să fie în stare pei 
fectă de funcționare pentru c 
să nu mai fie nevoie de intei 
venții pe străzi după turnare 
covorului asfaltic.

Taxa pe centrala termică
■ Cei care și-au mon
tat centrale vor avea 
de achitat o nouă taxă, 
uin zuu/.

Clara Râs
dara.pas^infarmmedia.ro

Deva - Taxa de mediu va fi 
diferențiată în funcție de no
xele emise de centrala ter
mică. Cei mai afectați de 
această hotărâre vor fi po
sesorii de centrale termice 
second-hand, majoritatea ne
respectând normele de mediu 
și neavând nici actele nece
sare autorizării. Ca nivel de 
poluare, o centrală poate fi 
asimilată cu un autovehicul, 
pentru care la ora actuală se

achită lunar o taxă de mediu 
ce variază între 5 și 30 de lei 
noi. Pentru a plăti însă acest 
bir, trebuie să accesezi site-ul 
www.afln.ro. Aici, pe oaza

poluare și suma ce o ai de 
plătit. Descarci, de pe același 
site, un formular pentru a-1 
completa, apoi dacă ai bani te 
prezinți la poștă și, prin man-

unei formule mai mult decât 
„savante” stabilești gradul de

Centrala aduce taxa pe poluare

dat, trimiți banii la Adminis
trația Fondului de Mediu. 
Simplu, nu?

„Sperăm că se va găsi o 
altă modalitate de plată și de 
calcul. Cel mai ușor ar fi ca 
taxa să fie inclusă în impo
zitul pe locuință, Primăria 
urmând să facă ulterior vira
mentele. Din respect pentru 
contribuabil ar trebui să 
găsim o modalitate să nu facă 
multe drumuri, ori să se 
încurce în calcule matema
tice”, declară Georgeta Bara- 
baș, consilier APM Hune
doara.

Cărți de muncă
Deva (C.P.) - Angajato

rii care au înființat sedii 
secundare în alte județe 
decât cel în care au sedi
ul principal pot solicita 
Inspectoratelor Teritori
ale de Muncă din acele 
zone să păstreze și să 
completeze carnetele de 
muncă ale salariaților, a 
decis Guvernul. Angaja
torii vor fi obligați să 
înregistreze contractele 
de muncă ale salariaților 
și să depună actele de cal
cul al drepturilor salari- 
ale la inspectoratul teri
torial de muncă în a 
cărui rază teritorială și-a 
înființat sediul secundar.

Verificări la CNSAS
■ Liberalii, singurii ca
re au cerut verificarea 
parlamentarilor în legă
tură cu Securitatea.

Deva (M.S.) - Fiecare partid 
politic ar trebui să ceară ve
rificarea parlamentarilor și 
liderilor proprii la Consiliul

Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității
(CNSAS), a declarat ieri, la 
Deva, vicepreședintele Par
tidului Național Liberal 
(PNL), Dan Radu Rușanu. El 
a menționat că PNL este 
primul partid parlamentar 
care a solicitat verificarea 
liderilor săi la CNSAS.
Au ceva de ascuns

„Dacă inițiativa Partidului 
Național Liberal va rămâne 
singulară, înseamnă că cele
lalte partide au ceva de 
ascuns. (...) Mi se pare normal 
să fie veriificați toți parla
mentarii, dacă au colaborat 
sau nu cu fosta Securitate. 
Din ecuație ar trebui scoși cei 
care au făcut închisoare 
politică în anii 50-60 și care 
au fost apoi obligați să dea 
declarații ofițerilor de Secu
ritate. Este o diferență între 
cei obligați și cei care au 
colaborat cu Securitatea pen
tru avantaje materiale sau 
promovare pe funcții”, a spus 
liderul PNL.

Verificările liderilor poli
tici vor putea demonstra și 
„verticalitatea” CNSAS pen
tru că presiunile asupra aces
tui organism vor fi mari, a 
conchis vicepreședintele PNL, 
Dan Radu Rușanu.
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iffmbcunslansat1 iritO® 'BOHBiilMcfiB’lfnsat Se'ia lllânia ...._ _ _ _ _ _ _
care va premia cea mai surprinzătoare fotografie a vacanței 
acestei veri. Dacă vă petreceți vacanța sau concediul într-un 
mod inedit sau în cel mai simplu mod posibil și faceți fotografii, 
vă rugăm să participați cu cea mai reușită dintre ele la concursul 
nostru. Fotografia câștigătoare va fi publicată în ziarul nostru, 
iar autorul ei va fi premiat pe măsură! Trimiteți fotografiile pe 
adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37A - parter, până 
la sfârșitul lunii august. Persoană de contact: Sanda Bocaniciu 
- redactor. Informații la tel. 0254/211275, int.8834, 
0720/400437.

CONCURS
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infarmmedia.ro
http://www.afln.ro
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1675 - A fost înființat observatorul astronomic de la 
Greenwich
1884 - S-a născut prozatorul Panait Istrati (m. 1935).

1912 - S-a născut scriitorul brazilian 
Jorge Amado („Dona Fior și cei doi soți 
ai ei").
1921 - S-a născut Ion Negoițescu, cri
tic literar, membru marcant al bercu
lui literar de la Sibiu.

1929 - S-a născut actrița Tamara Buciuceanu.__________
1959 - S-a născut actrița americană Rosanna Arquette.
1960 - S-a născut, în Spania, actorul Antonio Banderas 
(foto).

VREMEA
minim maxim

Cerul temporar noros. Maxima va fi de 
28°C, iar minima de 12°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer partial senin. Maxima, ter

mică va fi de 28°C, iar minima de 15°C.
Sâmbătă. Cer partial senin. Maxima va 

fi 28°C, iar minima va fi de circa 15°C.
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Pauze 
școlare 
Dată la 
Școală

Calendar Creștin-Ortodox______________
Sf. Mc. Lavrentie arhidiaconul, Xist și Ipolit,

Calendar Romano-Catolic___________
Sf. Laurențiu, diacon m.

domjcjwu 
Teșitei

Calendar Greco-Catolic
S. Laurențiu, d.m

Întreruperi apa, m, curent
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Energie electrica , .....................  < ■____
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
9.00-1 S.00 în localitatățile: Căinelu de Jos, Livadia, Valea 
Lupului, Ponor, Ohaba Ponor, Râu Bărbat, Serei, Uric, Pul 
8.00 - 19.00 în localitățile Vețel, IPEG Vețel, CAP Vețel, 
Acetilenă Mintia, Energo Mintia, Căoi, Căpățâna, Muncelu 
Mic, Runcu, Valea Roatei, Boia Bârzii, Muncelu Mare, 
Merișor, Poienița Tomii, Bătrâna, Feregi, Hărăpeia, Breteliu, 
Valea Muncelului.

Gaz metan_____________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întrerupta în Deva, 
între orele: f:
9.00 -15.00 pe străzile: Viile Noi. Braniștei, Horea (parțial) 
și la bl.5, sc.A de pe B-dul Deceba.

Apă______________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

wtetaiilei

Pui pe sticlă cu garnitură 
de ciuperci și cartofi

Ingrediente:l pui întreg, 2 linguri condi
mente pentru pui, 1 lingurița cimbru, sare 
și piper, 200 g ciuperci, 2 cartofi mari, 1 ro
șie, 1 ardei, 1 ceapă mică, 50 ml vin alb sec.

Mod de preparare: Se spală bine puiul. 
I Se freacă cu sarea, piperul și condimentele, 
i Se ia o sticlă de bere de tip vechi și se umple 
| pe jumătate cu apă. Pe ea se trage puiul și 
! se introduce în cuptor. Sticla poate fi înlo

cuită și cu un borcan. Grilajul din cuptor 
se pune pe ultima treaptă. Legumele se taie 
după grosimea și forma dorită și se pun într- 
o tavă cu 100 ml apă, vinul, sare și piperul. 
Se dă la cuptor aproximativ 100 de minute. 
Se verifică din când în când dacă mai este 
apă în tavă.

Sugestii: Atenție la grăsime! Dacă puiul a- 
re multă grăsime aceasta se va topi și va a- 
junge în legume.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Vtsdefar*'

Dat la 
școala

Lucrări 
scrise în

Berbec

Sunteți optimist și aveți șanse de reușită pe toate planurile. 
Relațiile cu colaboratorii decurg foarte bine. Reușiți să faceți 
rost de bani pentru a rezolva o problemă.

A-și face
..aagsâ.. 

Dascăl

Cele de 
departe 
împunge 
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Strânse

Genune

Manuale 
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Soluția integrantei din numSrul precedent R-T-N-C - POSOMORÂT - PAPARU
DA - NOROI - IR - TIR - PNEU - Bl - ARIE - M - I - USUC - EB - SCRIN - AUR - 
UG - CERNE - ARID - RÂUL - CIUPERCA - IU - SL - BU - O - MEREU - UITA

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 1-26 august. Cuvântul liber vrea să-i f--~-■--- _____ „
demonstrezi cât de ușor te poli juca cu cuvintele. ! Nume.

„ Dezleagă corect integrala. fiecar&.ed if a 4 —
a zianjlui șî trimite-o alături de talonul completat, pe ț ” 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, i Adresa ............
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 31 august. Extragerea va 
avea loc în 31 august, în prezența unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT 1N BONURI VALORICE.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, irit 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa arigajații Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

....................... Tel........................  
Localitatea.................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

7.00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

805 Trei bărbați și o puș-
▼ ! 1 toarcă (comedie, SUA 

1990) Cu: Tom Selleck, 
1035 50 de ani de divertis

ment In 50 de emi
siuni (r)

1130 Bucuriile muzidi. 
Tenorul Aiberto Cupido

1205 Misterele din Sankt 
Petersburg (r) (s). Cu: 

0Nikita Panfilov
1300 Mic, da' voinici (r) 
13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
1400 Jurnalul TVR. Sport

1430 Corry și restul lumii (r) ; 
0 (ep. 25, comedie) 

1530Akzente
17:00 Cony și restul lumii 

(ep. 26, comedie, SUA 
02003). Cu: Ben Savage

1730 Doctor Becker 
(sezonul V, ep. 3, 

0 comedie, SUA, 1998). 
Cu: Ted Danson

1800 Misterele din Sankt
0 Petersburg (s)

19:00 Jurnalul TVR. Sport

2020 Telednemateca:
Aventurile lui
Lagardere (aventuri,
Franța, 1967). Cu:
Jean Piat. R.: Jean-
Pierre Decourt

22:10 CSI-Crime și investi- I 
0 gafii (serial, thriller,

SUA 2004). Cu:
William LPeterson 

23:05 50 de ani de divertis
ment în 50 de emisiuni 

2400 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

020 Trădarea (thriller, 
n Franța, 1982). Cu:

Nathalie Baye, Philippe 
Leotard. R.: B. Swaim 

2:10 Jurnalul TVR (r) Sport
Meteo

3:10 Să atingi stelele I (r)
[-• (dramă, Franța / SUA

1996)
4:50 Oglinda retrovizoare

(reluare)
5:15 CSI-Crime și investi- > 
0 gați (serial, reluare)

700 Știrile ProTV. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit 
0 (film serial, reluare) 

10:00 împotriva tuturor
(film, reluare) 

1200 Doi bărbați și
H jumătate (serial, r) 

1300 Știrile ProTv 
1400 Fantomas contra Scot- 
T U land Yard (comedie,

Franța/ltalia, 1966).
Cu: Jean Marais, Louis 
de Funes, Brigitte Bar
dot. R.: Andre 

0 Hunebelle 
1600 Tânăr și neliniștit (s).

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv 
17:45 Familia Bundy (s) 
1830 La Bloc (r) 
1900 Știrile ProTv. Sport

Vremea

2030 Trecut sub tăcere 
v Q (acțiune, Canada/SUA 

2005). Cu: Tori 
Spelling, Victoria Pratt 
Tahmoh Penikett, 
Susan Hogan. R.: Har
vey Kahn

22:15 Meseriașii (s) 
2300 Știrile ProTV. Sport

Vreau să fiu mare 
24:00 CSI: Miami (s). Cu: 
0 David Caruso, Emily

Procter, Rory 
Cochrane, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney.
R.: Daniel Attias, Nor- 
berto Barba, Scott 
Brazil, Danny 
Cannon, Joe 
Cappelle, David 
Grossman

100 Familia Bundy (r) 
130 Meseriașii (r) 
1:55 Omul care aduce

cartea (r) 
200 Știrile Pro Tv

£-’ll

6:00 tn gura presei cu 
Mircea Badea. 
Revista presei.

7:00 Știri
9:00 in gura presei 

(reluare). 
Revista presei 
cu Mircea Badea. 

1000 Concurs interactiv 
1100 Anastasia

0(film serial). 
Cu: Elena 
Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

12:00 Secretul an
0(film serial) 

13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe 

13:45 Umor la Antena 1 
(reluare) 
(divertisment) 

1600 Observator 
17:00 Zodia fluturelui 

(talk-show) 
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. 
Sport Meteo

20:45Câtîmidai să te 
«ottnpușcdln nou?

(comedie/thriller, SUA, 
2004). Cu: Bruce 
Willis, Matthew Perry, 
Rosanna Arquette, 
Natasha Henstridge, 
Amanda Peeet. R.: 
Jonathan Lynn 

22:50 Extragerea Joker și
Super Loto 5/40 

23:00 Observator
cu Letitia Zaharia.
Sport

2400 Sub acoperire
S (film serial, polițist 

SUA 2000). 
Cu: Peter Dobson, 
Melora Hardin, 
Cameron Richardson, 
Michael Angarano 

1O0 Stagiarii (s) 
130 Concurs interactiv 
230 întâmplări hazlii ($) 
345 Fete și băieți (s, r) 
430 Dădaca 

j , 0(film serial, reluare)

Taur

Dimineață, sunteți stresat de o problemă de afaceri. Va tre
bui să alergați în.stânga și-n dreapta ca să o rezolvați, dar 
eforturile vă vor fi răsplătite la maxim.

Gemeni---------------------- _—y*----------.   ------------------- — ț

Deși nu prea vă mai rămâne timp liber, ambiția de a ter
mina ce ați început nu poate să vă aducă decât câștiguri. 
Totuși, ar fi bine să vă organizați puțin mai bine.

Rac __________ ___

După o perioadă nefavorabilă pe plan social și sentimen
tal, situația se schimbă complet. Bucurați-vă și nu vă mai 
puneți atâtea întrebări! Totul va fi Sine.

Vă recomandăm să fiți foarte prudent în tot ce faceți și în 
discuțiile cu prietenii. Aveți tendința să fiți impulsiv. După- 
amiază, o rudă apropiată vă dă o sumă de bani.

Fecioară

Se pare că nu sunteți într-o formă prea bună. Nu vă asumați 
noi responsabilități, pentru că riscați să vă irosiți energia! 
Sunteți predispus la stări depresive și accidente.

Balanță ___ _

Se anunță o zi tensionată. Nu este exclus să aveți diver
gențe cu partenerul de viață, pornind de ,1a o investiție 
importantă. Stăpâniți-vă impulsivitatea excesivă!

Scorpion

Dimineață sunteți tentat să vă ocupați de mai multe pro
bleme în același timp. Din cauza nerăbdării, riscați să vă 
enervați și să nu mai aveți nici un spor.

Săgetător

Sunteți indispus pentru că nu reușiți să terminați la timp 
ceea ce v-ați planificat. Starea de nervozitate vă poate pune
într-o situație neplăcută față de prieteni.

Capricorn _____

Sunteți decis să faceți ceva folositor în casă, dar, dacă nu 
aveți un plan de acțiune bine definit, ar fi mai bine să amâ
nați. Vă sfătuim să vă consultați cu partenerul de viață.

Vărsător

Este posibil să aveți un sentiment de nemulțumire^^ 

glume îndrăznețe pe seama celor din jur!

Pești

Traversați o perioadă mai dificilă, fa care vă preocupă mult 
situația financiară. Reușiți, totuși, să vă păstrați optimis
mul. Răbdarea vă este răsplătită fa cursul după-amiezii.

■■
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8:05 Cronici mediteraneene 
(doc.) 9£0 Sărutări furate (s, 
r) 10:00 Plaja lui Măruță (tran
smisiune directă) 1130 Cam
pionatul European de Atletism 
(r) 1335 Teleshopping 14:00 
Fergus McPhail (s) 1430 A- 
venturi secrete (s) 15:00 îm
preună în Europa! 16:00 Jur
nalul TVR (r) 16:30 Lecția de 
engleză (r) 17:00 Minorități 
sub trei dictaturi 1735 Sărutări 
furate (s) 1830 Ulița spre Eu
ropa 19:00 Bugetul meu. Pre
țul banilor 1930 Dragul de 
Raymond (s) 20:00 CE de A- 
tletism 21:10 Festivalul Callatis 
2006. Partea I—Aici Radio Ro
mânia... Callatis. 2230 Agen
da festivalului 2245 Festivalul 
Callatis 2006 2345 Jurnalul 
TVR. Știri 0:15 Club Callatis 
2006 145 Ulița spre Europa (r) 
KT
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900 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Căsătoriți pe viață 
(s) 1135 Desene animate: Mr. 
Bean 1200 Quizzit 1300 Jara 
Iu’ Papură Vouă (divertisment 
2004) 13:15 Look who is wi
nning 1430 Nu suntem blon
de (r) 1530 A treia planetă de 
la Soare (s, aventuri/SF, SUA 
1996) 16:00 Naționala de be
re 1630 Cuscrele (s) 17:30 
Docul 13 (s) 1830 Știri Na
țional TV 20:00 Taxi Driver 
2100 Pitici de vară 22:00 Știri 
Național TV 2230 Al șaselea 
jucător (comedie)
■mmimmhmhmmhhmhbmhi

7:30 Visuri fără preț (r) 830 
Ciocolată cu piper (s, Brazilia, 
2003) 10:30 Iubirea mea, 
păcatul (s) 1130 Celebritate 
(r) 1230 Minciuna (s) 1330 
înger sălbatic (s) 1530 Mari
lyn (s). Cu: Scarlet Ortiz, Jorge 
Reyes 1630 Visuri fără preț (s) 
1730 Poveștiri adevărate 
1825 Vremea de acasă 1830 
Rebelde (s, Mexic, 2004) 2030 
La Tormenta (s) 2130 Tărâmul 
pasiunii (s) 2230 Bărbatul 
visurilor mele (s) 23:30 Cele
britate (s) 030 Poveștiri ade
vărate (r) 130 De 3x femeie 
(r) (divertisment) 3:00 Acasă 
în bucătărie (r)

730 Autoforum (r) 800 Sport 
cu Florentina 8:40 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 9:40 Sunset 
Beach (s) 1040 Dragoste și pu
tere (r) 1130 Tele RON 13:00 
Garito - partea l+ll 16:05 Dra
goste și putere (s) 1700 Miss 
World România 2006 1730 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 1900 Mariana - Prețul 
inocenței (s. Venezuela, 2003) 
20:00 Afacerea Dreyfus (dra
mă, Marea Britanie, 1991) 
2200 Totul despre sex (s, co
medie, SUA 1998) 2230 Focus 
Plus 2330 Trăsniți în NA.T.O. 
(r) 2400 Miss World România

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-1645 Știri locale

1100 Pe platourile de filmare 
(SUA, 2005) 1130 Romeo și 
Julieta (dramă, SUA, 1996). 
1330 Povestea lui Brooke Elli
son (biografic, SUA, 2004). 
15:00 tn căutarea Tărâmului 
de Nicăieri (dramă, Marea Bri
tanie, 2004). 16:40 Parteneri 
de viată (comedie, Australia, 
2004). 18:20 Cu duzina e mai 
ieftini (comedie, SUA 2003). 
20:00 Fascinație (thriller, Ger
mania, 2004). 21:40 Amor cu 
fiica șefului meu (comedie, 
SUA, 2003). 23:10 Alfie (co
medie, Marea Britanie, 2004)

1130 Realitatea bursieră 
1320 Deschide lumeal 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Des
chide lumeal 17:00 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii Re
alității 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:50 Rea-litatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20X10 
Realitatea de la 20:00 21:55 
Prima ediție 22:00 Oamenii 
Realității 23:15 Realitatea all- 
inclusive 23:00 Realitatea de 
la 23:00 24:00 Realitatea de 
la 24:00 ..........

'■u

9:00 Confruntări și fiare vechi 
10:00 Natura dezlănțuită 
11:00 Mașini extreme 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Spionii 14:00 Windsor, caste
lul reginei 15:00 Megarăzboa- 
ie cu fiare vechi 16:00 Brai- 
niac. Maniaci ai științei 17:00 
Curse 18:00 Automobile ame
ricane recondiționate 19:00 
Construcții pentru campioni 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 Motociclete americane 
22:00 O pradă mortală 23:00 
La un pas de moarte 24:00 
Mașini pe alese 1:00 Procu
rorii 24XJ Cele mai mari su
perlative

6:55 Viata dimineața 9:00 
Verissimo. Cu Gina Tănase 
10:00 Euromaxx (r) 1030 
Eurobliiz (r) 1100 Ne privește., 
Talk-show pe teme sociale. Cu 
Alina Stancu 1200 Euromaxx 
1305 Marș forțat 1435 Lu
mea cărților 1535 Euroblitz: 
Jurnal european (r) 1600 Na
șul (r). Talk-show cu Radu Mo- 
raru 1800 6! Vine presa! Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela 2000 
Film artistic românesc 2200 
Nașul. The Best of Talk-show. 
2400 Știri. Emisiune informa-

9:15 Marcelino, pan y vino (s, 
r) 10:20 Terapie intensivă (r) 
1145 Echipa de elită (r) 1245 
Echipa de elită (r) 13:45 Mar
celino, pan y vino (s) 14:15 
Krypto, câinele erou (s) 1445 
Echipa de elită (r) 1600 Fa
mous: John Travolta (doc.) 
1630 Iluzia iubirii (comedie ro
mantică, Argentina/SUA 1999) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Cu sânge rece (s) 22100 
Alice nu mai locuiește ard (dra- tivă 0:15 Rlm artistic românesc 
mă) 030 Cheers (s) 130 Mă- (r) 2:15 61 Vine presai (r) Cu 
tușa Zita (dramă, Franța, 1968) LJvia Dilă și Nzuzi Mbela

I

I
I

I
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www.petersons.com
Deva (C.P.) - Ghidul Peterson cuprinde toate universitățile 
din SUA, aceasta în cazul în care doriți să urmați cursurile 

A unei facultăți anume, să faceți masteratul sau doctoratul 
America.

| Dispecerat apă rece 
Dispecerat apă caldă 
Dispecerat Electrica 
Dispecerat gaz_______

i Informații CFR________
Urgențe_______________

227087 
217808

929 
227091 
212725

112
956
955 

214971 
235090 
221145

1r’ Jandarmerie__________
Poliție 
O.J.P.C. HD___________
Deranjamente lift 
Direcția Sanitar-Veter.

de stat pentru că erau 
prea mulți și, sincer 
să fiu, nu era nevoie 
de atâția!

BOBSKU
Preț VariațieSodetatea

SNP
închidere (iei/acț) (9

0.5500 2 80
«FI 2.3300 1.30

...W""... . 1.0800 1.89
brd 17.4000 0.00
BCC 0.5200 0.00
INTACT 0.4800 2.13
BOFARM OPRII
ANTIBIOTICE 1.3400 0.75
AZOMUREȘ 0.1820 2.25
ROMPETROL 0.0815 2.00
SIF3 2.03 0 0.98

2 5300
Rubrica realizată de SVM IFB F1NWEST SA 
b-dul Decebal, bl. & parter (lângă QUASAR), tel.:

0.80
DEVA, 

221277.

J..’.....•' ’.......... ■.. ......

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

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

8 5 7 3
1 __ 3 5 8 4

1 1 8 4 9 7
2 6 3 7 h!

;3 4 7 6|
8 5 1 9

Soluția jocului din 
numărul precedent

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

Autorizații pentru a dărâmă
■ Ca să nu pună în 
pericol siguranța imo
bilului, modificările tre
buie aprobate.

Clara Păs___________________
clara.pasginformmedia.ro

Deva - Demolarea zidurilor 
de rezistență în locuințe va 
fi cu desăvârșire interzisă 
prin noul Cod al Construc
țiilor.

Cine se va încumeta să facă 
acest lucru se va alege cu 
dosar penal, pentru că se va 
considera că a atentat la viața 
celorlalți locatari. Guvernul 
pregătește pentru septembrie 
un proiect de lege care va fi 
botezat Codul Construcțiilor 
și care va reuni toate actele 
normative din domeniu. Gu

vernul vrea ca noua lege să 
permită inspectorilor din con
strucții să intre în casele pro
prietarilor care-și modifică 
apartamentele.

„Acum, dacă proprietarul 
nu deschide ușa, nu ai ce 
face! Ai nevoie de mandat 
pentru a intra în casă. Sper 
ca noua lege să dea și o anu
mită putere celor care o vor 
aplica. Până acum am avut 
reclamații ale vecinilor și de 
la asociațiile de proprietari. 
Cine face modificări în apar
tament trebuie să știe că este 
ușor de depistat. Din cauza 
zgomotului făcut de munci
tori, vecinii se alarmează și 
vin la noi cu plângeri. Acum 
cei depistați pot primi a- 
mendă, li se poate cere să 
refacă zidul dărâmat sau să 
obțină autorizația de modifi

Zidurile de rezistență ale blocurilor nu pot fi dărâmate (Foto: cl)

care. Luna trecută, Inspec
toratul a avizat favorabil, în 
județ, aproximativ 80 de 
proiecte de modificări ale 
locuințelor. în circa 90% din
tre cazuri s-a solicitat demo

larea unui perete neportant, 
adică a unui zid care nu este 
de rezistență”, a declarat 
Mihai Șahiu, inspector șef al 
Inspectoratului Județean în 
Construcții Hunedoara.

Prejudiciu
■ Șase tineri care au 
spart peste 20 de ma
șini și societăți comerci
ale au fost prinși.
Miahela Tămaș_______________
fnihaela.tamas@mframmedla.rc

Deva - în urma unei razii, 
efectuată ieri dimineață, în 
Deva, polițiștii deveni au re
ușit să prindă spărgătorii ce
lor peste 20 de autoturisme și 
societăți comerciale.

Polțișii ap identificat opt 
tineri, dintre care doi com
plici ai spărgătorilor. Cei 
șase, Cristinel R., Darius B.,

de sute de milioane
Daniel P., Andrei C., Bogdan 
B. și Marius V., cu vârste 
cuprinse între 15 și 18 ani, 
spărgeau autoturismele, iar 
ceilalți doi, ajutau la trans
portarea și comercializarea 
bunurilor furate.

Autoturismele vizate de 
tinerii infractori erau dotate 
cu sisteme audio, iar suma 
cea mai mare primită pe unul 
din aparate a fost de 150 de 
euro.
Complici la furturi

Armin L., de 19 ani, anga
jat ca taximetrist la o firmă, 
se ocupa de transportul „măr

furilor”, iar Ianoș S., de 30 de 
ani, de vânzare. Prejudiciul 
creat a fost de 250 milioane 
lei, din care s-a recuperat 
aproximativ 70 la sută.

Cei șase tineri nu s-au li
mitat numai la spargeri de 
autoturisme, ci și-au extins 
activitatea și spre societăți 
comerciale, de unde furau 
țigări, cafea și alimente, re
ușind să aducă un prejudiciu 
de o sută de milioane de lei.

Tinerii sunt acum cercetați 
pentru furt, iar dacă vor fi 
găsiți vinovați, aceștia riscă 
să râmână după gratii între 
doi și șapte ani.

Scumpiri la CFR
Deva (C.P.) - Biletele de 

tren se scumpesc cu cir
ca 7% din 15 august. 
Creșterea de preț anun
țată pentru săptămâna vi
itoare este numai prima 
etapă dintr-un proiect 
mai amplu privind scum
pirea graduală a biletelor. 
Documentul prevede 
scumpirea trimestrială a 
biletelor, în medie cu 7%, 
astfel că până la sfârșitul 
anului următor, prețul 
unei călătorii să se 
majoreze cu până la 60% 
față de cel din prezent.

Eo treabă foarte 
bună că s-a redus 

numărul secretarilor
Nu mă interesează 

lucrul acesta pen
tru că nu o să meargă 
lucrurile bine în țara 
asta! Cred că este una 
dintre singurele 
măsuri bune luate de 
actuala guvernare!
Florin Popițanu, 
BrAnișca

Cred că a fost o 
măsură bună și va 

fi mai bine de acum 
înainte. Erau, într- 
adevăr, prea mulți 
secretari de stat pen
tru un popor atât de 
sărac!
Valer SAmziana, 
ȘOIMUȘ

Sigur că e bine că 
simt mai puțini 

secretari de stat pen
tru că astfel banii cu 
care erau plătiți vor 
intra în bugetul de 
stat și poate vor fi 
folosiți mai bine!
Gheorghe Greu, 
Deva

Eu sunt venit în ța
ră de foarte puțin 

timp și nu știu ce să 
spun, dar cred că s-a 
micșorat numărul lor 
în zadar, deoarece cei 
mai mari dintre ei au 
rămas, cu siguranță!
Marian, 
Constanta

Nicolae Popa, 
Deva

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

CUVATO continuă să-ți facă viața mai ușoară!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

facem noi cumpărăturile?
Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 august cumpără 

Cuvântul Liber, decupează talonul par
ticipant, completează-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 31 august. Mai multe 
taloane, mai multe șanse de câștig! Iar 
dacă vrei să nu ratezi nici un talon și 
să economisești 4,1 lei față de 
cumpărarea zilnică a ziarului, fă-ți un 
abonament pe o lună cu numai 8,9 lei.

De data asta îți dăm chiar BANII Tu
faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 31 august, în prezența unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 1 septembrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - IO august 2006
Nume______________________Prenume ______________________
Adresă____________________________________________________
Telefon___________________Sunteți abonat?_________________

CONCURS

6
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clara.pasginformmedia.ro
mailto:fnihaela.tamas@mframmedla.rc
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• Lansare la Bulzești. Duminică, 13 
august 2006, la biblioteca din Bulzeștii de 
Jos, va avea loc lansarea „Monografiei 
comunei Bulzeștii de Jos - județul Hune
doara". Volumul este semnat de Aron Pârva 
și Elena Pârva - Betea. (S.B.)

Trupele din Irak 
costă prea mult• Extindere. Rețeaua de apă și canalizare 

va fi extinsă pe str. I. M. Klain, valoarea 
investiției fiind de 37.499 lei noi. Rețeaua va 
include 80 de metri de conducte de apă și 
85 de metri de canalizare. (M.S.)

• Capace. Furtul capacelor de canalizare a 
ajuns un fenomen greu de controlat, astfel 
că numărul celor care dispar este mai mare 
decât cele înlocuite. Autoritățile studiază 
oportunitatea înlocuirii capacelor din fontă 
cu unele din fibră de sticlă, pretabile la trafi
cul greu. (M.S.)

Pasager sub acoperire (Foto: CL)

Andreea Gherle

are

■ „Buzunarul pe 
jumătate plin, mă 
obligă să propun 
retragerea din Irak".

Ministrul Atanasiu încearcă să găsească o soluție pentru trupele 
din Irak, folosind sume cât mai mici Foto: șt. Matyas

Transport fără licență
Deva (M.T.) - Un bărbat este cercetat pen

tru transport de persoane fără să dețină 
licență, după ce a fost prins în flagrant de 
un polițist sub acoperire. Polițistul aștepta 
într-o stație de autobuz din Deva, când 
bărbatul a oprit autoturismul Dacia Solen- 
za și a întrebat dacă merge cineva spre 
Călan. Polițistul a urcat și alături de el, 
două persoane, fiecare plătind câte 5 lei noi. 
La jumătatea drumului, polițistul s-a legi
timat și i-a cerut șoferului actele. Con
ducătorului auto, Nicolae C., de 37 de ani, 
din Hunedoara, i-a fost întocmit dosar penal 
și este cercetat în stare de libertate.

- D-le Ministru al Apărării 
Naționale, Teodor Atanasiu, 
cum vedeți soluționarea 
cazului „Irak” și care 
credeți că vor fi efectele 
acestuia?

- Strategia pe care o
Ministerul Apărării Naționale 
este foarte coerentă, din 
păcate este neadaptabilă resur
selor. Angajamentele succe
sive pe care le-au făcut diverși 
oameni politici în ultimii 10 
ani pentru România depășește 
resursele pe care pot fi dis- 
ponibilizate. Din acest motiv 
am ridicat în CSAT problema 
unor reduceri prin retragerea 
unor trupe din misiunile ex
terne. Voi prezenta cel târziu 
la sfârșitul lunii septembrie

MM| Mî VltH •’*tate' în cazu^ de față, demisia
---- .....-----...........,........|mea a fost solicitată de anu-
Teodor Atanasiu

Data și locul nașterii: 23 septembrie 
1962, Cugir, iud. Alba

Studii: Institutul Politehnic Cluj- 
Napoca
Activitate profesională: 2001-2004 
- expert partal uni UT. Mn ziWC- 
ministrul Apărării Naționale

CSAT-ului un material care să 
conțină soluții alternative 
referitoare la angajamentele la 
care vom renunța cu anun
țarea aliaților, pe care le 
mutăm în timp ca dată sca
dentă și pe care le redimen- 
sionăm, astfel încât să putem 
să ne respectăm angajamen
tele. Voi prezenta cheltuielile 
strict necesare, acele cheltuieli 
fixe, dar și pe cele variabile 
pentru a putea lua o decizie. 
Trebuie să precizez și faptul 
că buzunarul pe jumătate plin 
mă obligă să propun retrage
rea trupelor din Irak.

- Mai multe persoane v-au 
cerut în nenumărate rân
duri să vă depuneți demisia 
de la conducerea ministeru
lui, iar d-voastră nu ați 
făcut acest lucru. Care au 
fost motivele care v-au influ
ențat decizia?

- în primul rând dacă mi se 
cere demisia, aceasta trebuie 
să îmi fie cerută de acele per
soane care au această abili-

' miți oameni politici, care nu 
s aveau atribuțiile necesare 
I pentru a-mi putea solicita 
i acest lucru. Astfel, nefiind 
l solicitat de nici o persoană 
I abilitată, nu am considerat că 
a fost necesar să îmi depun 

-'-«iemiSld Utrr-tumțtn -crr im- 
< nistru al Apărării Naționale.
Oamenii politici care mi-au 

cerut demisia au interese per
sonale, altfel nu ar fi făcut 
acele afirmații.

- Care credeți că au fost 
interesele acelor oameni 
politici, și ce ar fi avut de 
câștigat de pe urma 
demisiei d-voastră?

- Desigur interesele au fost
de natură politică, pentru că 
într-o astfel de sferă trăim. 
Dar cred că prin acele ieșiri 
în presă, prin care acei politi
cieni au solicitat diferite 
demisii, cum a fost și în cazul 
meu, nu au dorit decât o 
creștere a audienței, și poate 
în sondaje. Pe de altă parte, 
unele partide au asemenea 
misiuni, nu se ocupă decât cu SOTic rrwr c rx xiv JLi ir*
atacuri la diferite persoane 
publice.

- Mai funcționează Alianța 
DA.?

- Cu siguranță această 
Alianță funcționează, dar si
gur că mai există și unele sin
cope. în cazul în care nu ar 
funcționa Alianța atunci ne
am confrunta cu alegeri anti
cipate.

- Credeți că sunt necesare 
alegerile anticipate?

- Alegerile anticipate nu 
sunt niciodată dorite sau nece
sare. în cazul în care un gu
vern, se află într-o situație de 
criză pe care nu o mai poate 
gestiona, atunci este nevoie de 
alegeri anticipate. în ceea ce 
privește România după cum

o situație care să nu poată fi 
gestionată.

FII 0 MAMĂ
V

Shakira e preferata Luizei

Arta de a fi tată
Deva (S.B.) - Arta de a fi tată înseamnă, 

în primul rând, arta de a fi în conformi
tate cu tine însuți, în acord cu ceea ce simți 
și ceea ce faci. Arta de a comunica deschis 
și direct, fără constrângeri interioare por
nite din false rațiuni de protecție. Arta de 
a îmbina în mod echilibrat timpul acordat 
petrecerii împreună cu copilul și timpul 
acordat sarcinilor de serviciu. Dincolo de 
asigurarea celor necesare traiului de zi cu 
zi, copiii au nevoie în primul și în primul 
rând de prezența părintelui în viața lor. 
Acest lucru nu se face simțit doar prin asi
gurarea unui trai îmbelșugat, ci mai ales 
prin prezența efectivă, prin acordarea 
atenției, prin comunicare, prin jocurile 
făcute împreună, prin discuțiile din fața 
televizorului, prin plimbările și ieșirile în 
concediu și vacanțe, prin interesul și 
susținerea pe care părintele le poate acor
da copilului. „Sunt mândru de tine!” 
Această propoziție spusă într-un moment de 
recunoaștere a unui lucru bine făcut de 
către copil valorează mai mult decât dacă i 
s-ar oferi o bicicletă, spre exemplu.

■ Luiza, o fetiță de 
aproape 4 ani este 
îndrăgostită de dansul 
și muzica Shakirei.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciti@infornimedla.ro

Călan - Luiza Mathe, din 
Călan, la nici 4 ani pe care îi 
are, dovedește tuturor că știe 
ce vrea! Pe lângă pasiunea 
manifestată față de jocul cu 
cuburi, care, după cum ne 
spune mama ei, Imola Mathe, 
îi răpește majoritatea timpu

Familia Mathe în redacția Cuvântul liber Fotografii ale Luizei la Deva (Foto: Sanda Bocaniciu)

Exemplu de tată model (Foto: cl)

Coloana vertebrală la copiii mici
Deva (S.B.) - O întrebare 

pe care și-o pun tinerii 
părinți la un moment dat 
este: de la câte luni copilul 
poate fi așezat pe fundișor. 
Majoritatea părinților cred 
că până la 6 luni copilul tre
buie să stea culcat sau în 
brațe în poziție strict verti
cală datorită fragilității 
coloanei vertebrale a 
micuțului.

Pentru că există semne 
de întrebare despre când 
coloana vertebrală este dez

lui ei de joacă, Luizei îi place 
foarte mult să danseze! Acasă 
are o oglindă foarte mare în 
care se privește atunci când 
dansează și nu se intimidează 
în fața nimănui!
îi place Shakira!

Atunci când am întrebat-o 
ce cântăreață îi place mai 
mult ne-a răspuns fără tăgadă 
că este Shakira. îi place 
Shakira în special pentru că 
dansează frumos! Micuța 
Luiza, îmbrăcată toată în roz, 
cu unghiile roșii și cu ceas pe 
mână, va ajunge poate, peste 

voltată sau dacă rucsacul de 
purtat nu-i va stâlci coloana 
vertebrală, venim cu răs
punsul specialiștilor care 
precizează că la vârsta de 4 
luni sugarul este în stare 
deja să stea în funduleț fără 
a fi sprijinit. Oricât ar fi 
evitată această poziție, un 
copil sănătos nu-și poate 
petrece timpul până la 6 
luni numai întins. însă nu 
exagerați oferindu-i doar să 
stea așezat. încurajați-1 să 
meargă în patru labe.

Luiza - o fetiță cu personalitate

ani, o vedetă a scenei! Nimeni 
nu știe ce-i rezervă viitorul

Copilul nu-și poate concentra atenția?
Deva (S.B.) - Copilul dvs. 

are probleme de concentrare 
a atenției? Ați observat că 
atunci când se joacă trece 
prea repede de la uri joc la 
altul, fără să reușească să 
finalizeze vreunul? Când vor
biți cu el, încercând poate să- 
i explicați ceva, este distras 
ușor de alțî stimuli din mediu 
și la sfârșit nu prea știe ce i- 
ați spus? Când își face temele 
nu se poate concentra îndea
juns, se fâțâie pe scaun, vrea 
apă sau mâncare, se între
rupe și începe să vorbească 
despre orice altceva? Dacă ați 
răspuns pozitiv chiar și 

copilului său, dar mama, Imo
la și tatăl său, Attila, sunt 
hotărâți să o încurajeze și să 
o susțină pe fiica lor în dez
voltarea pasiunilor sale. 
Mama Luizei așteaptă cel de
al doilea copil și, într-o zi, s- 
a pomenit că fiica sa a ales 
un nume pentru „bebe”, dacă 
va fi băiat: Mihai Trăistaru! 
Familia a rămas stupefiată la 
auzul acestei dorințe. S-au 
distrat cu toții pe seama 
alegerii făcute și au rugat-o 
pe micuța Luiza să le cânte 
ceva din repertoriul său!...

numai la una din întrebările 
de mai sus, n-ar strica să vă 
ajutați copilul să-și exers® 3 
atenția.

Una dintre metodele de 
exersare a atenției copilului 
este Metoda Vittoz: - Puneți 
copilul să deseneze turnătoa
rele figuri de mai jos încet, 
fără să fie tensionat. Dacă 
obosește, nu insistați. 
Reveniți altă dată asupra 
exercițiului.

Figurile pentru desenat

mailto:sanda.bocaniciti@infornimedla.ro


Sport
Talentul „bate" experiența

• Programarea turului. Delegații, antre
norii și instructorii sportivi de la echipele din 
Divizia D Hunedoara vor participa, azi, la 
întrunirea organizată de Asociația Județeană 
de Fotbal în vederea tragerii la sorți a 
etapelor noului campionat 2006-2007. întâl
nirea are loc la Restaurantul „Dolce Vita" din 
Deva începând cu ora 10.00. (C.M.)

Bilete scumpe la meciul 
Jiul - Dinamo

Petroșani (C.M.) - Conducerea clubului 
Jiul Petroșani încearcă să scoată cât mai 
mulți bani de pe urma meciurilor tari pe 
care echipa le susține pe teren propriu. 
După ce nu au mai pus în vânzare abona
mente pentru sezonul 2006-2007 și au spus 
că prețurile biletelor de intrarea la meci vor 
fi în funcție de calibrul adversarului, ofi
cialii Jiului vor să dea prima lovitură cu 
ocazia meciului cu Dinamo. Astfel, conduc
erea clubului a anunțat, ieri, că intrarea 
generală la partida cu Dinamo, de duminică, 
din etapa a treia a Ligii I, va fi de 15 RON 
(150.000 lei vechi). Pentru tribuna oficială, 
accesul se face pe bază de abonament, prețul 
acestuia fiind de 2000 RON. De asemenea, 
oficialii grupării petroșănene au menționat 
că intrarea este liberă pentru copii a căror 
vârstă nu a depășit 14 ani.

■ O junioară și o 
cadetă de fa CSS Deva 
au obținut medalii la 
CN lupte seniori.

ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@infarmmedia.ra

Deva - Cele mai valoroase 
luptătoare de la CSS Deva, Ali
na Pogăcian și Alexandra Leu
ca, au reușit să depășească li
mitele categoriilor lor de vâr
stă și au urcat pe podium în 
competiția senioarelor, deși 
prima este junioară, iar a 
doua e doar cadetă. Pogăcian 
(ctg. 51 kg) și Leucă (ctg. 63 
kg) au obținut medaliile de 
argint și titlul de vicecampi- 
oăne naționale în cadrul Cam
pionatelor Naționale de Lupte 
seniori, desfășurate în perioa
da 4-6 august, în Sala Giulești 
din București. în plus, Oliver 
Spaniol (ctg. 55 kg), un alt 
sportiv format și crescut la 
CSS Deva care acum pe pe
rioada stagiului militar este 
legitimat la Steaua, a obținut

Partidă de risc maxim

La Petroșani, fotbalul s-a scumpit

■ Peste 500 de jandar
mi din întreg județul 
vor asigura ordinea la 
partida Jiul - Dinamo.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Venirea jucăto
rilor de la Dinamo la Petro
șani, pentru meciul de dumi
nică, cu Jiul, pune pe jar for
țele de ordine din județ. "Câi
nii roșii” sunt primiți cu osti
litate de spectatori pe aproape 
toate stadioanele dințară. iar 
la Petroșani orientarea pro- 
Steaua a suporterilor Jiului

) -------------------------------------------------------------

Doi olteni și un ardelean 
arbitrează Jiul

Petroșani (C.M.) - Partida dintre Jiul Pe
troșani și Dinamo București, din etapa a 
IlI-a a Ligii I, programată duminică, de la 
ora 18.00, la Petroșani, va fi condusă la cen
tru de arbitrul Sebastian Colțescu din Craio
va. Al doilea oltean din brigada care va ofi
cia la Petroșani este arbitrul asistent Florin 

i Buzărnescu (Craiova), în vreme ce la 
cealaltă tușă se va afla ardeleanul loan Oni- 
caș din Zalău. Arbitru de rezervă va fi Vic
tor Stănișteanu din Buzău, iar observatori 

' din partea FRF sunt Gheorghe Nedelescu 
(Craiova) și Patrițiu Abrudan (Cluj).

O deveancă, campioană la 
„Mastersul Ardealului"

Deva (C.M.) - Mandy Sapta, legitimată la 
CS Alpa Deva și SCM Deva, a câștigat, ieri, 
finala turneului „Mastersul Ardealului, la 

categoria de vârstă 10 
ani. Sportiva antrenată 
de Iosif Galamboș a avut 
un parcurs foarte bun în 
cadrul competiției care s- 
a desfășurat începând de 
luni la Deva la arenele 
CS Gala din Deva de la 
Stadionul Cetate, iar în

finală a învins-o cu 6-3, 6-1 pe Raluca 
Ciufrilă de la CSS Tg. Jiu. „Mandy este 
foarte talentată și serioasă în pregătire. 
Practică tenisul de cinci ani și dacă va con
tinua să se pregătească cu la fel de multă 
pasiune cred că are șanse să ajungă să joace 
în marile turnee de profesioniste ale lumii”, 
afirma Iosif Galamboș, antrenorul sportivei. 
Rezultatele complete ale turneului vi le vom 
oferi în pagina sport de mâine.

Să nu irite publicul
Petroșani (C.M) - Oficialii 

clubului din Petroșani susțin 
că Dinamo nu ar mai trebui 
să vină la Petroșani însoțită 
de “mascați”, așa cum s-a în
tâmplat în sezonul trecut, pen
tru a nu întărâta publicul. “La 
meciul din campionatul trecut 
Dinamo a venit la Petroșani 
însoțită de mascați. Dacă vor 
face și acum la fel nu au decât 
să suporte consecințele, deoa
rece vor irita lumea care va 
veni la meci”, a declarat Mar
ian Spiru. în precedentul meci 
de la Petroșani, Dinamo care- 
1 avea atunci pe bancă pe Flo
rin Marin, actualul tehnician 
al echipei Jiul, a câștigat cu 
scorul de 3-1.

„Sdiumi", candi
dat la golul lunii

București (MF) - Un gol 
marcat de pilotul de Formula 
1 Michael Schumacher într- 
un meci de fotbal organizat în 
scopuri caritabile a fost nomi
nalizat de postul de televiz
iune german ARD pentru 
titlul de „Golul lunii”, infor
mează cotidianul Bild. Golul 
nominalizat a fost marcat de 
pilotul german în „Meciul 
inimilor”, o partidă în scop 
caritabil disputată la Mann
heim, la sfârșitul lunii iulie, 
între o echipă formată din 
piloți de Formula 1, fotbaliști 
și jurnaliști de sport și o 
selecționată „Allstars”, com
pusă din artiști și vedete tv. 
Meciul s-a încheiat la egali
tate, scor 6-6, iar beneficiile 
au fost donate UNESCO. Pen
tru obținerea distincției de cel 
mai frumos gol al lunii, Schu
macher are contracandidați 
puternici, printre care se nu
mără Schweinsteiger, Neu- 
ville și Sand. 

medalia de bronz în cadrul 
aceleiași competiții, demon
strând valoarea școlii de lupte 
de vene. în urma acestor per
formanțe, cei trei sportivi de
veni au obținut dreptul de a 
participa la Campionatele In
ternaționale de Lupte seniori 
ale României care se vor des
fășura în perioada 18-20 au
gust la Brașov.
Concurentă acerbă

Competiția a aliniat la start 
un număr mare de sportivi de 
la toate cluburile din țară, iar 
bătălia pentru medalii a fost 
acerbă. Multiplă campioană 
națională la junioare și com
ponentă a lotului național, Ali
na Pogăcian care în această 
vară a ocupat locul IV la Cam
pionatele Europene de juniori 
din Ungaria s-a calificat fără 
probleme în finală. “în sfer
turi a trecut de sportiva de la 
CSS Roman, iar în semifinale 
a dispus de reprezentanta CSS 
Onești. Din păcate, în finală 
a fost învinsă după un meci 
aprig de sportiva de la CSS 

este de natură să transforme 
întâlnirea Jiul - Dinamo, într
una de risc maxim. De altfel, 
la finalul partidei de la Petro
șani, din ediția trecută de 
campionat, circa 200 de supor
teri ai Jiului au blocat ieșirea 
autocarului echipei Dinamo 
din parcarea stadionului, fot
baliștii bucureșteni fiind nevo- 
iți să părăsească arena într-o 
dubă a Jandarmeriei.
Masuri speciale

Pentru ca incidentele să nu 
se repete sau să nu se producă 
evenimente mai. grave, ofi
cialii Jiului au solicitat supli
mentarea forțelor de ordine.

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeee!!!!!

I Vara asta. Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!

| Vrei și vacanța, vre să te și răsfeți, dar la
I întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, să 

găsești o alia sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi ne am gândit la tine, iți rămân bani si 
de mare, cu siguranță!

Cum poți participa?
fâ-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da,

! ai titit bine), sau prelungește-li actualul

Pru..;j de a< -
Abonează-te acum!

(1
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91
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Pogăcian și Văcărașu Leuca și Moravan Spaniol și Ailincăi

Jimbolia care are mai mulți 
ani și mai multă experiență”, 
preciza Cosmin Văcărașu, an
trenorul Alinei. Tot trei meci
uri a susținut și Alexandra 
Leuca, multiplă campioană na
țională de cadete, ocupantă a 
locului V la Campionatele Eu
ropene din Turcia din această 
vară. “în primul tur, Alexan
dra a dispus de reprezentanta 
Rapidului, iar în al doilea de 
sportiva de la CSS Bacău. în 
finală, a fost învinsă, după un 
meci strâns în care a avut o- 
cazia să obțină victoria prin 
tuș, de sportiva de la CSS Târ-

Spectatorii s-au manifestat cu ostilitate împotriva dinamoviștilor

Marian Spiru, secretarul clu
bului Jiul, a declarat că peste 
500 de jandarmi vor asigura
ordinea la pauWfaqJiillliU eu-odarmi-dirînireg județul Hune- 
Dinamo, contând pentru etapa doara vor asigura paza”, a 
a treia a Ligii I. “Meciul cu spus Spiru.

abonament cu încă cel puțin o luna, până 
in 28 august 2006! Trimite-ne o copie după 
chitanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, depune- 
o în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni iți aduce 
mai multe șanse de < âștiq1

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la posta;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 

goviște câre e medaliată la 
mondialele și europenele de 
seniori. Chiar și așa specia
liștii Federației au lăudat-o 
mult pe Alexandra, apreciind 
performanța ei ca excelentă în 
contextul în care ea e doar ca
detă”, afirma Suraj Moravan, 
antrenorul Alexandrei. “îl fe
licit pe Oliver pentru medalie 
și pentru că și-a depășit antre
norul, întrucât eu în primul 
an ca senior nu am reușit să 
obțin medalie”, afirma Doru 
Ailincăi, antrenorul de la CSS 
Deva al stelistului Oliver 
Spaniol.

Dinamo este considerat de risc 
maxim, astfel că vom lua mă
suri speciale. Peste 500 de jan-

presa sa vina chiar la line acasa, suna 'la 
numărul de telefon 0254/211275
Regulament:
la acest concurs nu pot participa df>q.-ua’n 
S C . Ink im Media S R.L. și nu i rudtle aces
tora de gradele I și II
Ixlragerea va avea lot. la sc-dsm '■ U 
in data de 29 augusl.
Numele (âsliqatonilui u : i: o ■ 
paginile ziarului din Jahi d« ; î . . i : 
Informații supliment.re j ’■ i-.L ■ 
0254/21 1275, in1e-'ior KH’in .■
contact Magdalen,:; s-d ,.r
Suc--

"CAT WS
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• Calificare. Tenismanul 
Gabriel Moraru s-a calificat în 
turul doi al turneului chal
lenger de la Sankt Petersburg 
(Rusia), dotat cu premii în va
loare totală de 25.000 de do-

ari transmite corespondentul Mediafax. (MF)

• Retragere. Atacantul brazilian Gibvane 
Elber a disputat marți, 8 august a.c., un 
ultim meci la Bayern Munchen, cu ocazia 
unei partide de retragere, pierdută cu scorul 
de 0-3, în fața echipei Munchen 1860, în 
fața a 69.000 de spectatori. (MF)

• Fotbal Atacantul echipei Arsenal Londra, 
Thierry Henry, a declarat, miercuri, 9 august 
a.c., pentru cotidianul londonez The Sun, că 
plecarea lui Ashley Cole la Chelsea Londra 
ar fi o „mare pierdere pentru tunari", infor
mează A.F.P. (M.F.)

Sol Campbell a semnat contractul. (Foto: epa)

Sol Campbell, la Portsmouth
Londra (MF) - Fundașul echipei Arse

nal Londra, Sol Campbell, a semnat un con
tract pentru două sezoane cu gruparea 
Portsmouth, informează AFP. Campbell 
anunțase, la sfârșitul sezonului, că dorește 
să părăsească echipa londoneză. în vârstă 
de 31 de ani, Campbell a jucat la Arsenal 
timp de cinci ani, el fiind transferat de la 
Tottenham, și a făcut parte din reprezen
tativa Angliei prezentă la Cupa Mondială 
din Germania. „Este un foarte mare 
jucător, un mare domn și cred că este un 
transfer important pentru noi. Sol este 
foarte puternic. Cred că este pregătit și 
nerăbdător să înceapă această nouă provo
care", a declarat managerul grupării 
Portsmouth, Harry Redknapp.

România, victorie europeană
București (MF) - Echipa de junioare 16 

ani a României a câștigat Campionatul 
European pe echipe din Elveția, obținând 
astfel calificarea la Campionatul Mondial 
care se va desfășura, în luna septembrie 
2006, la Barcelona, se arată într-un comu
nicat remis de F.R. de Tenis. Componentele 
echipei de tenis a României au fost Irina 
Begu (16 ani), care a câștigat și titlul euro
pean individual, Simona Halep (15 ani) și 
Andreea Mitu (15 ani), care a fost rezervă. 
Sportivele au fost însoțite, în Elveția, de 
Florența Mihai, antrenor federal în cadrul 
F.R.T. Echipa de fete a revenit ieri în țară, 
pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Rlliniire. Antonio Matarrese a fost ales 
în funcția de președinte al Ligii Italiene de 
Fotbal, înlocuindu-1 pe administratorul-dele- 
gat al clubului AC Milan. Galliani. care a 
demisionat. (Foto: epa)

Românii sunt
■ Atât rapidiștii cât și 
dinamoviștii, vor încerca, 
astăzi, să-și adjudece 
toate punctele.

București (MF) - Fundașul 
Ionuț Rada a declarat, ieri, pe 
Aeroportul Internațional „Hen
ri Coandă", înainte de ple
carea spre Bosnia-Herțegovi- 
na, că Rapid nu se poate îm
piedica de formația FK Sara
jevo, ținând cont de parcursul 
de anul trecut din Cupa 
UEFA, când a ajuns până în 
sferturile competiției.
în misiune, la Kosevo

Antrenorul Răzvan Luces- 
cu a declarat că FK Sarajevo 
este un adversar destul de 
periculos. „în fotbal oricum 
nimic nu este sigur, iar noi 
avem de înfruntat un adver
sar destul de periculos. E o 
echipă tehnică, masivă. Au 
câștigat primul meci cu 2-0 în 
fața unui adversar foarte 
modest care i-a și lăsat să

Marile ratări
București (M.F.) - Spor

tivul Silviu Casandra 
s-a clasat pe locul 15 în 
proba de 20 km marș, 
desfășurată în cadrul 
C.E. de Atletism de la 
Goteborg. Silviu Casan
dra a fost cronometrat 
cu timpul de o oră, 26 de 
minute și 36 de secunde. 
Ioan Vieru a ratat finala 
la 400 metri, clasându-se 
al V-lea, în prima semi
finală, cu timpul de 45 
de secunde și 8£ țip.șuti- 
mi. Atleta Lilih'na Băr-' 
bulescu-Popescu nu a 
obținut calificarea în 
finala la 800 metri, cla
sându-se pe locul al VII- 
lea în a doua semifinală, 
cu timpul de 2:01.52.

Rapidiștii speră să repete performanța din ediția trecută. (Foto: epa)

joace. Un rezultat acceptabil 
ar fi calificarea. Am strâns 
informațiile de care am avut 
nevoie pentru un asemenea 
meci", a spus Lucescu. Parti
da FK Sarajevo - Rapid, din

i favoriti3

turul al doilea preliminar al 
Cupei UEFA, se va disputa, 
astăzi cu începere de la ora 
21, pe stadionul Kosevo.

Pe de altă parte, în partida 
de la București, un număr de

250 de jandarmi va asigura 
ordinea la meciul Dinamo și 
Beitar Ierusalim, din prima 
manșă a turului al doilea pre
liminar al Cupei UEFA, care se 
va desfășura astăzi, cu începere 
de la ora 21, pe stadionul din 
Șoseaua Ștefan cel Mare 
Suporterii dinamoviști vor tî 
dispuși la tribuna I și a Il-a, în 
timp ce susținătorii echipei 
Beitar Ierusalim vor sta la 
peluza I, sectoarele 23 și 24.
Protecție pentru oaspeți

Suporterii echipei Beitar vor 
fi însoțiți de efective de jan
darmi, accesul acestora urmând 
să se facă pe la poarta dinspre 
Bulevardul Ștefan cel Mare. 
Suporterii formației Dinamo 
vor intra pe stadion pe la 
porțile de acces dinspre strada 
Barbu Văcărescu, Calea Flore- 
asca și Bulevardul Ștefan cel 
Mare. Accesul publicului în sta
dion se va face începând cu ora 
18, pe bază de bilete, abona
mente, legitimații și invitații 
emise de FC Dinamo.

■ F.l. de Automobilism 
a decis, recent, limitarea 
evoluției tehnologice a 
motoarelor.

Paris (MF) - Federația In
ternațională de Automobilism 
(F.I.A.) a decis „să stabilizeze" 
motoarele echipelor angajate 
în Campionatul Mondial de 
Formula 1 din 2007, la versi
unea utilizată în timpul Grand 
Prix-ui ui Chinei, a 16-a etapă 
a ■ ■aetuaM'»F'5BZoff, “’care va 
avea loc în luna octombrie
a.c. Scopul acestei „înghețări" 
este de a limita evoluția teh
nologică a motoarelor și toto
dată de a reduce cheltuielile 
imense legate de acest dome
niu. Decizia a fost luată la

finalul unor lungi negocieri 
cu echipele de Formula 1, și 
mai ales cu marii construc
tori grupați în cadrul aso
ciației GPMA: BMW, Daimler 
Chrysler (Mercedes), Honda,

Toyota și Renault. Construc
torii ar fi dorit doar o „înghe
țare parțială", astfel încât să 
se permită modificarea mo
toarelor o dătă pe an, în inter- 
sezon. F.I.A.

Baschetbaliștii, campioni europeni
■ Naționala României a 
câștigat Campionatul Eu
ropean de Baschet pen
tru tineret, de la Sibiu.

Sibiu (MF) - Reprezentativa 
de baschet masculin a Româ
niei a câștigat Campionatul 
European de tineret de la 
Sibiu, Divizia B valorică, în
vingând, în finală, cu 67-54, Es
tonia, după un meci disputat 
în prezența a 3000 de specta
tori, care au creat o atmosferă 
incendiară în Sala Transilva
nia. Finalul partidei a fost de

bordant. Cei peste 3000 de fani 
au aplaudat în picioare, iar ul
timele patru minute au strigat 
în continuu „Campionii, cam
pionii!". Tinerii tricolori s-au 
mobilizat incredibil, au dus 
scorul la o diferență conforta
bilă, 64-51 (min.37), și s-au bu
curat de câștigarea medaliilor 
de aur, printr-o victorie la sco
rul 67-54.
Promovarea în A

Atât România, cât și Esto
nia, s-au calificat în Divizia A 
europeană, la categoria de 
vârstă Under 18. Președintele

Federației Române de Bas
chet, Carmen Tocală, a decla
rat că premiile individuale pen
tru jucătorii naționalei Româ
niei Under 18 vor ajunge până 
la 5.000 de lei. în afara sumei 
de maximum 5.000 de lei, oferi
tă fiecărui jucător de sponso
rii naționalei, FR Baschet și A- 
genția Națională pentru Sport, 
componenții echipei României 
vor pleca într-un sejur în sta
țiunea Neptun. Oficialul FRB 
a mai precizat că fiecare ju
cător va fi premiat, dar dife
rențiat, în funcție de cât a jucat 
și de randamentul dat pe teren.

Miroslav Klosef 
fotbalistul anului

Berlin (MF) - Atacantul 
Miroslav Klose, golghete
rul Cupei Mondiale și al 
Bundesligii în sezonul tre
cut, a fost ales fotbalistul 
anului 2006 în Germania 
de către revista Kicker, în 
timp ce fostul selecționer 
Jurgen Klinsmann a fost 
desemnat cel mai bun an
trenor. Klose a primit 532 
de voturi din partea jur
naliștilor sportivi care au 
participat la sondajul e- 
fectuat de Kicker.

Catalanii,
■ Câțiva fotbaliști de la FC 
Barcelona au participat la 
o video-conferință cu Sta
ția Spațială Internațională.

București (MF) - Antreno
rul Frank Rijkaard și cei trei 
căpitani ai echipei FC Barce
lona, Carles Puyol, Xavi Her
nandez și Ronaldinho, au discu
tat, în cadrul unei video-con- 
ferințe, cu cei trei astronauți 
aflați pe Stația Spațială Inter
națională (I.S.S.).
Turneu american

Rijkaard și fotbaliștii echi
pei catalane s-au deplasat la 
Centrul Spațial Johnson, pen
tru a discuta cu astronauții, 
FC Barcelona aflându-se în 
turneu, în Statele Unite ale 
Americii și Mexic. Ameri
canul Jeff Williams, care a 
solicitat să discute cu jucăto-

în dialog cu trei cosmonauți

Lotul barcelonez, antrenament în SUA. (Foto: EPA)

rii catalani, a urat succes 
Barcelonei în meciul amical 
cu America de Mexico. Acela
și lucru l-au făcut cosmonau
tul rus Pavel Vinogradov și

germanul Thomas Reiter, care 
au arătat jucătorilor o foto
grafie a orașului Barcelona 
făcută de pe Stația Spațială 
Internațională.

Potrivit site-ului oficial al 
grupării catalane, „maestrul 
de ceremonii" a fost Rijkaard. 
„Sunt înconjurat de jucători 
care aici pe Terra fac minuni 
cu balonul. Dar am înțeles că 
pentru voi este mai ușor aco
lo sus", le-a spus Rijkaard as- 
tronauților. în acel moment, 
astronautul german a făcut o, 
demonstrație privind avan# ~i 
jele de a trăi în spațiu, făcând 
im salt de 360 de grade.
Tricouri pentru astronauți

Jeff Williams, Pavel Vino
gradov și Thomas Reiterer se 
află pe I.S.S. din aprilie 2006 
și fac parte din expediția cu 
numărul 13. Cei trei membri 
ai I.S.S. au primit câte un tri
cou al Barcelonei, cu numele 
lor și numărul 13, dar și cu 
semnăturile celor trei căpita
ni, care le vor primi la reve
nirea pe Pământ.

<.
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Vând ap. 2 camere (03)

• apartament și anexe in Petroșani, zonă 
centrali, preț convenabil, negociabil, 
accept schimb cu similar in Hunedoara. 
Relații la tel 0254/713087, 0723/170921 
(7/M8)

• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• decomandate, balcon închis, geam la baie,
Șistalații sanitare noi, gresie, faianță, 

, "^Morizări, etaj 4 din 10, luliu Maniu, preț 1,250 
lei. Tel. 0788/610191. (T)

• Deva, vizavi de Liceul Auto, decoman
date, contorizări, centrală termică, etaj 1, 
preț negociabil. Tel. 0747/496671. (10/7.08)

• semidecomandate, complet contorizări, 
parchet, preț 67.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, et 3, CT, balcon, gresie, faianță, 
parchet, termopane, zona Bălcescu, preț 780 mii. 
Tel. 0742/019.418. (Al)
• urgent, circuit, CT, parchet laminat, balcon 
închis, gresie, faianță, et. 2, ușă metalică, zona 
Bălcescu, preț 93.000 RON, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• urgent, dea, CT, parchet, gresie, faianță, et. 2, 
vedere la bulevard, Zona, Lido, preț 1,2 mid., 
neg., tel. 0742/019418. (Al)
• Gojdu,ST-48mp + centralătermică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)

• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0721/985.256. (A6)
• urgent, zona llzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et. 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• luliu Maniu, semidec., et. 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță Dine întreținut, bloc oe cărămidă 
ocupabil azi. preț 67.000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808 (A4)
• zona Decebal ■ Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet, faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede - urgent • preț 117.000 ron, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona șa Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă balcon, 
centrală termică parchet, preț 90.000 ron nego
ciabil, tel 0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă 
parchet gresie, faianță bucătărie modificată, 
interfon, zonă liniștită, ocupabil imediat, preț 
96.000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut preț 28500 euro negociabil, ■ urgent ■ 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200.232808 (A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet, preț 98000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)

• etaj 1, intrări separate, balcon închis, mici 
modificări, parchet, gresie, faianță, aerisire la 
baie, contorizări, preț 88.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0788/165702, 
0723/251498 (A4)
• zona Zamfirescu, parchet, balcon închis, 
apometre, gaz 1 foc, repartitoare, preț 85.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(A4)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță, preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• B-dul Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8)

• zona Progresul, circuit, et III, parchet gresie, 
faianță, CT, irlst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona Gojdu, dea, parchet, apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră, 
preț 83.000 RON, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dea, parchet, gresie, faianță, CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat, preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Maniu, parchet apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578. (A8)
• luliu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CLI
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse în 
cutiile speciale instalate în 
următoarele puncte
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stafia de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Formă;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu
- B-dul Decebal;
6. Cepromin; 
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă Stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison (Gen. nr.l) 
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă magazinul 
„Palia"
Geoagiu - Casa de
Cultură
Dobra - la Cooperativa de 
Consum;
□ia - Centrul de schim
bare a buteliilor

Anunțurile de mică pu
blicitate sunt gratuite g 
pentru persoanele fizice. 3

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-eștul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare

Angajează

Reporter
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii (studiile superioare 

constituie un avantaj)
• disponibilitate la lucru prelungit
• abilități de comunicare foarte bune
• talent în dezvoltarea rapidă a relațiilor interu- 

mane, curiozitate, tenacitate, determinare
• carnet de șofer categoria B, cu disponibilitate la 

condus autoturismul

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție, până în data de 15.08, la:

Inform Media SRL.
Adrian Sălăgean
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter, (clădirea CEPROMIN) 
E-mail: adrian.salagean@informmedia.ro
Informații: 0720-400.453.

** g

5. Tel., două puncte 6. Prefix Șl număr 
de telefon

4. Preț, două puncte, 
guma (milioane = mii. 
iar mii = M)

01 ■ Vând ap. 1 cameră 

02 - Cumpăr ap. 1 cameră 

03 - Vând ap. 2 camere 

04 - Cumpăr ap. 2 camere 
05 - Vând ap. 3 camere 

06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 

00 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 - Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6 

camere
11 - Vând ap. la casâ
12 - Cumpăr ap. la casă
13 ■ Vând case, vile
14 - Cumpăr case ■
15 - Vând case de vacanță
16 - Cumpăr case de vacantă
17 - Vând case la tară
18 - Cumpăr case la tară
19 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 ■ Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 ■ Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spatii comerciale
26 - Cumpăr spatii comerciale

27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanțe
33-Asocieri
34 - Oferte Împrumuturi
35 ■ Solicitări Împrumuturi
36 - Auto românești ■ 

Vânzări
37 ■ Auto străine ■ Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 - Utilaje, unelte, industriale 

și agricole
41 - Moto-velo
42 - Piese, accesorii
43-Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 - Mobilier șl interioare
48 - Televizoare
49 - Audio-video, antene și

mstalapi satelit
50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 - îmbrăcăminte, încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de 

construcții
54 - Bijuterii
55 ■ Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnice
57 - Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 ■ Articole pentru copil
60 - Instrumente muzicale
61- Altele
62- Pierderi
63- Citații
64 - Licitații
65 - Apeluri
66-Umanitare
67 ■ Felicitări
68-Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70 ■ Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73-Solicitări locuri de s

muncă S
74 - Oferte locuri de muncă s.

Testează GRATUIT
AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare $i sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la 
prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, 
social, politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de 
firme din diferite domenii, care își prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de luni. Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești job-ul 
potrivit, oferindu-ți o listă completă a ofertei locurilor de muncă din 
județ.
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

Completați, decupați și depuneți taloanele în cutiile speciale 
Cuvântul liber sau trimitefi-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC 
Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. Pentru 
informații suplimentare sunați la 0254/211275, int. 8806, persoană de 
contact Magdalena Șerban.

Talonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului!

SC ABO MIX SA-Satu Mare

-Lider national in producerea si 
comercializarea furajelor si 
concentratelor pentru toate 
categoriile de animale,cauta 
distribuitori si colaboratori locali. 
Condiții: spațiu de depozitare si/ 
sau magazin.
Tel: 0740 115488 Fax: 0261 769569 

e-mail: furaie@ăbQmix. ro.
web: www.abomix.com

(59393)

fnlr* 3 iulie >» 27 *UQU%t,

(58570)

Numele

Bl. Sc.
Localitatea
Telefon (opțional)

Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada ____________ ,_____________ __

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

Ap.___

JBRWM.■■■■TV

RECLAME

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
http://www.abomix.com
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distribuție apă. Relații la tel.; 731. 517

Urmă atestată l.S.CJ.R. (59035) 0722/876.428

INH )R M \ | II St Iii ✓.» l« \ \RI Iu 
»«•» 249.IM*

tel / lux O?S4Z 2

S.CSepe tastai Com S.R.L. Orăștie
e construcții metalice, industriale și pentru terți, 
x instalații de ridicat,
e prelucrări prin așchiere, instalații electrice,
c s sanitare și de gaz, aer condiționat.

autorizați ISCIR, PTA 1 și PTC 9.u __
t j|fc|tai»tmplimentare la

îonul 0254-243335 Fax 0254- 243334 

_• găsiți ceea ce căutați! 
Ol Vă așteptăm! LO

S.C. PARTENER I.EQIS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

• înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate servicii le necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

. reprezintă în înstărită interesele persoahelorjurldice. 
(59240)

Restaurant
Con.trucțll civile șl Industrial. 
Distribuție materiale construcții 

Comerț etaetrocaanlce

«WXJMZA
CONTABILITATE PRIMARA
CERINȚE: 
■cunoștințe minime de 
contabilitate:

■ cunoștințe FT; 
■vârsta maximă 40 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motlvant.

CONTABIL- 8EF
CERINȚE:
-experiență în domeniu mln.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motlvant;
-condiții de lucru într-o 
echipa dinamic*

Rel. la Tel.: 0723/400 636 aau 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI'^JvMuLTrMEOIA ROmX/vo

• OPERARE PC (după programa ECDL)
■ Cursuri de vară pentru copii 
(EquaISkiils si Junior Web|
* LIMBI STRĂINE

TEL: 02S4.206.210
MOB: 0723.130.463
E-maik offișe&i 0m.ro
Site: vmwjjnUQ Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56963)

■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE

• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

DEVA,
str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

TRIOfl «AMU!
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA ÎN IGIENA St CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere,

Tei/Fax:0254/231552 Mobil:0721/032271 @

TRANSPpRT PERSOANE 
România-" " Vis a vis de McDonald 's 

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

liH arrodus 
13B eur0 dus-îflton -15 zile „ 

euro dus-întors • 90 rile I

• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Be|an, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crițulul, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. T61.221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță 
parchet, balcon cu cămară, baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit etaj 1, contorizări, parchet reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj L dec., vedere în 2 părți, bine întreținut 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț. 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
n771/4WM n742/n05?->8 «)

• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• etaj 1, decomandate, balcon, 2 băi, apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare, parchet ocupabii 
imediat, preț 50.000 euro negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)
• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet, gresie, faianță ocupabii repede, se dă 
și mobilat, preț 87.000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet, amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON negociabil- tel. 23280» (A4)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• decomandate, cu sau fără amenajări, 
indiferent de zonă etaj 1,2,3, se oferă 150.000 
ron.la vedere, - urgent - tel. 0745/302200,232808. 
(A4)

Vând ap. 4 camere (07)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară, 
centrală termică, su 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (AP

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
■ zona Decebal, Ion Creangă Iul iu Maniu, etaj 1, 
2,3, cu balcon, și bloc turn, maxim etaj 5, se 
oferă plata pe loc, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, hspatele Cinematografului Patria, preț 
1,18 mid. lei. Tel. 0745/253413. (T)
e semidearmandate, Deva, zona Gojdu, etaj 1, 
bloc cărămidă contorizări, 2 balcoane, vedere 
în 2 părți, preț negociabil, fără intermediari. Tel. 
222327,223132 (T)
• agent, et 1, semidecomandate, balcon închis 
cu termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță zona Scărișoara, preț 980 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019416 (Al)
• dec, zona Carpați, 100 mp, balcon, boxă 
parchet, complet contorizări, preț 148.000 RON, 
neg., 0726/710903. (Al)
• sdec, renovat complet, CT, termopane, 
parchet ^Aflg^anai^re^om 
euro, neg., tel. 0745/639022; 072673I6796.(  Al?
• zona Liliacului, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779286 (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786576 (A8)
• zona Lido, dec, parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et intermediar, preț neg., tel. 
0746/779286 (A8)
• urgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări modeme, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termică preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)

• urgent decomandate, zona Gojdu, 2 băi, 
renovat centrală termică termopane, totul nou, 
st 100 mp, et 1, preț 49.000 euro. Tel. 
0740/210.780. (Al)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică, superame- 
najat preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620356 (A6)
• zonă centrală, ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235206 0724/620356 
(A6)
• etaj L dec, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005226 (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005226 (A5)
• urgent zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
■ urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145400 ron. Țel. 
0740/013971. (Ă2)

• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303, 0720/387896, 0742/005228. 
(A5)
■ dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914686 (A5)
• zona km Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau la 
schimb cu ap, 2 camere, în zonă centrală plus 
diferență tel. 0745/302200,232806 (A4)
• etaj L zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau la schimb cu apartament 2 camere, în zonă 
plus diferență minim 43.000 ron, tel. 0723/251496 
232809. (A4)

• casă In Deva curte, grădină Relații la tel. 
0254/212355. (T)
• casă nouă Deva zona Pietroasa P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării 
garaj, centrală termică 400 mp teren. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zonă centrală, 2 intrări, 3 cam., 2 băi, 2 
bucătării, pivniță 600 mp teren livadat, preț 
350.000 ron, tel. 215212. (Al)
• vilă P+E+M, superamenajată 8 camera 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, video! n- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camera bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.206 0724/620356 (A6) .
• zonă centrală Deva 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• Deva vfiă, P+E, ac 1990, bucătărie, baia 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva viă, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786576 
(A8)
• Deva P+1, living, 4 camere, gresie, faianță, 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară, bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779286 (A8)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
07w/si4686(A5)

• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță,
parchet, balcon, bine întreținută, preț 80.0țE, 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6) V

• zona Dada, dec., et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779286 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută, preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779286 (A8)
• zona Eminescu, parchet, gresie, faianță dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg, tel. 
0746/779288. (A8)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542,seara(Ă2)

• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• cameră, baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005226 (A5)
• etaj2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron. neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400. 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj L dec., gresia faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400.0721/436384,0742/005228. (A5)

Cumpăr casă (14) Cumpăr garsoniere (20)
• ugent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)

urgent, Deva, zonă bună, plata imediat, tel
215.212. (Al)

Vând case la țară (17) Vând terenuri (21) •v

Vinzi
Cumperi
închiriezi
Schimbi
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

Calculatoare si accesorii 
(51)

-jL * ța Victoriei w. 56/10, M, 0354 4OSOT2
1IBENE international

calculatoare
monitoare

imprimante 
accesorii

• casă și teren în comuna Ghelari, str. Rusca, nr. 
15, grădină 1660 mp, preț negociabil. Tel, 231890,

■ P+L living, 3 dormitoare, 2 băi, bucătărie, 2 
terase, centrală termică gaz lichefiat mobilată 
3000 mp, peisaj deosebit, Săliște - Băița. Tel. 
0741/740047. (T)

• 5 parcele teren intravilan Deva, str. Roci, 1 
i zonă pitorească pentru casă deîkaăsnță--- 

sau casă fs 11,25 m; o parcelă s 250 mp, 
preț 3000 euro parcela, negociabil. Tel. 
0722/282374. (1/9.08)

Case de vacanță (15)

• casă de vacanță living; 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață parchet CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro, neg, tel. 0746/779286 (A8)

Vând garsoniere (19)

• Deva idtracentral, et. Intermediar, balcon, ST 
32 mp, contorizări, preț 78.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, dec, ST 36 mp, cotorizări, balcon, 
parchet, zonă centrală, et. intermediar,, preț 
77.000 ron, tel. 0745/639.022; 0726/316.796. (Al)
• urgent, garsonieră et. 1, 32 mp, balcon, 
renovată mobilată totul nou, preț 52.000 ron, fix, 
tel 0740.210.780. (Al)
• zona Progresul, vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 66.000 ron 
negociabil, tel. 0723/251496 232806 (A4)
• str. Zamfirescu, decomandate, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță 
balcon închis, vedere în față bine întreținută 
preț 80.000 ron negociabil, tel. 0745 302200, 
232809. (A4)
• etaj intermediar, zona Mărăști, contorizări, 
parchet, gresie, faianță balcon închis, 65.000 ron 
negociabil, tel. 0788/165703,232809. (A4)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620356 (A6)

• 10 parcele terena500 mp,zona Căprioara. Tel. 
211124. (T)
• două terenuri extravilan de 6.000 și 24.700 mp 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732561 O
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană liniștită Hășdat ■ Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• 40 ari teren intravilan, construcție cabană, 
casă de vacanță și.40 ari teren extravilan, la 22 
km de Deva. Tel. 234275,0721/444160. a)
• teren intravilan 2500 mp (fundație, grajd, 
fântână gaz, curent). Tel. 0721/035361. 
(0446053/608)
e teren intravilan situat în Șoimuș, pe șoseaua 
spre Boholt 1200 mp, fs 12 m, preț 11 euro mp. 
Tel. 220269,0746/029056 (T)
• zona Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela. FS 22 m, 
facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564.004. (Al)
• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620356 (A6)

SC BRÂU UNION

Prin globul magic și printr-o cruce 
sfințită și cărți de tarot, tămăduitoarea 
Mihaela din Buzău, posesoarea unor 
puteri miraculoase, vizionează cu al 
șaselea simț destinul oamenilor prin 
telefon cu numele de botez și zodia. 
Ana: mulțumesc tămăduitoarei
Mihaela deoarece m-a împreunat cu 
soțul de care eram despărțită.
Ion: mulțumesc D-nei Mihaela care 
mi-a rezolvat problemele în afaceri, 
rezolvă orice problemă.
0744/511762 -BUZĂU

ROMANIA SA
Punct de lucru 

Hațeg 

Vinde
Cazane abur 4 
tone x 15 bari, 

scoase din 
funcțiune. 

Preț negociabil.
Informații la telefon

--------------- ----------------------------0254/770011.
(59404)

RECLAME
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• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et 2, gresie, faință parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închin ere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (A6)

• vând ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, 190 
ron; mașină de cusut Ileana tip mobilă 290 
ron, stare foarte bună; mașină de cusut 
electrică tip geamantan 2500 ron, absolut 
nouă Tel. 0720/747381. (4/7.08)

• vând mașină automată made Franța, garanție 
2 ani, 500 ron; combină frigorifică4sertare Elec
trolux, made Suedia, 500 ron, garanție 2 ani. Tel. 
218084,0724/643045, 0722/586808, 0743/211074. 
00

Auto românești (36)

In data de 1 -2 septembrie 2006 în 
Piața Cetății.

• vând Dacia 1410 break, at 1995, albastra 
metalizat, VT 012008 stare foarte bună 
preț 6000 ren negodaNL TeL 0721/966189.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Vă așteptăm la un târg do bunuri de larg 
consum însoțit de concursuri, 

Mlss Târgul Cetății 2006 și concerte 
în aer liber ale unor formații românești 

de top.
Pentru mai multe informații : 

0729 101 850 
0788 660 931 

l_PADUREAN@YAHOO.COM

Auto străine (37)

• vând autoturism Opel Astra af 1996, preț 
nennciabil Tel. 072C/400455. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând rochi de seară fiecare cu accesorii, 
diferite modele și culori, mărimi 40,42,44. Tel. 
218084,0722/586808 0743/211074. (T)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• brtravian, 1000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă, energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985256. (A6)
• krtravlan. la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcate cu suprafețe intre 400-500 mp, "intro 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• krtravlan la DN7, intre Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă, preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcate de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități in zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg, tel. 223400,0724/169303. 
(AS
• krtravlan, it 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități in zonă. Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0712/00527^ lA5>

imobile chirii (29)

Cumpăr teren (22)

• rogant Iha teren intravilan, la șosea Deva sau 
îmoreiurimi. plata imediat Tel. 215212.(A1)

Vând spații comerciale (25)
• Din, M mp, amenajat occidental, termopane, 
intrare stradă, preț 55000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Al)
• amanaht ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/988256 (A6)

^ând alte imobile (27)

•4kM«, N. 38, ap. 40, Deva, Str. Minerului. 
Tel. 0724/781283. (T)

• pitr sc In gazdă tânăr, tânără, fără vicii, ofer 
condiții super, pretind și ofer seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. CT)
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată, preț 80 euro/lună, tel 21522KA1)
• închiriez spațiu comercial Deva, b-dul I. 
Maniu,35mp, preț 350 euro/lună 215.221 (Al)
• zona Id. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• oferspreinchiriere2ap.cu2cam.,zonă ultra
centrală, mobilat utilat superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap.2camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• AL Patrteț parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat ttumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• Mu Meniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți garsonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună șl 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL SlraUd, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iama, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus gâranție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)

• vând combină Class, masa 23 m, 2 trac
toare U 650, presă baloți pe ață freză 
mașină azotat pompă eraicUat de 600 feri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă etc, ți ladă frigorifică Arctic, preț 
negodabiL TOL 0254/246342,0745/468766, 
0721/934631 (6/2407)

• vând motor tractor U 445 foarte bun, preț 650 
euro, mașină îngrășăminte, mig 3,5 tone cu 4 
bucăți anvelope 825+15, preț 750 euro. Tel. 
0726/743274. (T)

• producător legumicol, vând castraveți, prețuri 
mici; pensionarii beneficiază de reduceri 
substanțiale: asigurtransportul la domiciliu. Tel. 
0726/434097. (T)
• vând diferiți pești exotici mici sau mari, la 
bucată sau en gros, la prețuri foarte avanta
joase. Tel. 0727/592599,0729/955975.(T)
• vând femelă Ciobănesc mioritic 2 luni, 
superbă din frumosul și uriașul Green, renumit, 
cu multe'diplome în expoziții câștigate; ofer 
pentru montă acest mascul; prețuri rezonabile. 
Tel. 0720/575832,265072.CO
• vând orzoaică preț 4000 lei/kg. Relații la tel. 
0722/52483,0254/212083 seara și di mineața. (T)
• vând vacă gestantă în luna a 8-a, Bălțata 
românească Cârjiți. Tel. 220540. (8/9.08)

(6/9.08)

Decese (75)

• vând tractor Masey Ferguson 45 CP, 
import Germania, stare perfectă consum 
mic, baterie nouă preț bun. Tel. 
0745/149797.(18/7.08)

Mobilier și interioare (47)
• urgent dulap 2 părți, măsuță și 2 fotolii, masă 
cu 4 scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
birou mare cu scaun. Tel. 0723/851439, după ora 
16. (T)
• vând cuier din nuc, vechime peste 100 ani, 
foarte frumos și cântar platformă cântărește 
până la 110 kg, fabricat de Balanța Sibiu, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732566. (T)

• vând dulap 5 uși, demontabil, 200 ron; colțar, 
500 ron; bibliotecă Luxor cu dulap, 400 ron, 
mobilă bucătărie 6 corpuri, 300 ron. Tel. 
0721/055313. (T)
• vând mobilă bucătărie suspendată lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808 (T)
• vând vitrină cu oglindă covor persan 3/2J5 m, 
mobilă bucătărie, masă bucătărie, preț nego
ciabil. Tel. 224891. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând convenabil amplificator Grundig, 15 
milioane lei și tv Grundig, 25 milioane lei. Tel. 
0745/253413. (T)

Altele (61)
• vând un trunchi de cireș uscat 1,75 m lungime 
și 0,75 m grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560. (T)
• vând cărucior pentru copii și pătuț. Preț nego
ciabil. Tel. 0723/640499.

Pierderi (62)
• pierdut camn asigurări sănătate pe numele 
Feneș Ana Se declară nul. (3/9.08)
• ptenlut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mathe Imola Eniko. Se declară nul. (5/9.08)
• pierdut carnet sănătate la Policlinica Deva; 
găsitorul este rugat să sune la tel. 0723/851439 
sau adresa Deva str. Bejan, bl. 63 B, ap. 29. (T)

Matrimoniale (69)
• tânăr 28/172/70, pe picioare proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și la greu, o tânără 
manierată, cu bun simț, cu simțul umorului, 
gospodină Nu am vicii, nici obligații. Tel. 
0747/384085. CT)
• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428 (T)

Solicitări servicii (71)

Colegii din Baroul Hunedoara - Deva cu profundă 
durere în suflet aducem un ultim omagiu celei care a 
fost și va rămâne în sufletele noastre

MIHAELA FECHETE
un suflet mare pe care să-l odihnească Dumnezeu în 
pace. Vei rămâne veșnic în amintirea noastră.

Condoleanțe îndureratei familii 
cu tot asentimentul nostru.

(10/9.08)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

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

Cu adâncă durere în suflet, fiica Violeta, ginerele 
Neluțu și nepoatele Oana și Teodora aduc un ultim 
omagiu celei care a fost o deosebită mamă și bunică,

Informația te privește!

BflTUissiBl GRECIA
THESSALONIKI KATE RIN I LARISSA ATENA

INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84

Materiale de construcții (53)

• vând lemn pentru construcții: grinzi, 
scândură lațuri, diferite mărimi și grosimi, 
preț avantajos, transport gratuit. Tel. 
0721/051164. (2/9.08)

Prestări servicii (72)

Electrocasnice (56)
• vând frigider ZII, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 300 ron. Tel. 0720/400422.

• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare. Tel. 218084, 0724/643045, 
0722/586808. (T)
• mamă a 2 copii, serioasă mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai fa 
familii serioase, ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)
• transport mobilă mutări cu auto acoperit de 
1,2 to și 14 mc volum, asigur demontare rapidă și 
manevrare mobilier. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

preoteasa IOANA TODOR 
înmormântarea va avea loc în localitatea Bîrsău, 
vineri, ora 14.

Odihnească-se în pace.

(11/908)

Oferte locuri de muncă (74) Deplângem trecerea în neființă a celei care a fost
preoteasa IOANA TODOR

și suntem alături de familia îndurerată.
• Metal Expres SRL Deva, Str. 16 Februarie, nr. 3 
(lângă Baia Sărată), tel. 0254/219522,0254/219761, 
angajează: mecanici utilaje, macaragii, buldozeriști, 
excavatoriști. (12/7.08)

• Producător și distribuitor național de produse 
alimentare angajează șofer distribuitor. Cerințe: vârsta 
minimă 30 ani; permis profesionist cu o vechime minimă 
de 5 ani; seriozitate și disponibilitate la program 
prelungit. Tel/fax 0254/230498,0741/249030. (16/7.08)

• SC Totalitaris Corn Divers SRL Deva distribuitor autorizat 
bere, băuturi și produse alimentare, angajează agenți de 
vânzări. Experiența în vânzări constituie un avantaj. Doritorii 
pot depune CV-urile la sediul firmei. Relații suplimentare la 
tel/fax 0254/222344,0254/230450. ■

ANUN1 SELECJIE PERSONAL

SC BERE MUREȘ SA
proprietar și operator al Complexului 

Hotelier GERM IS ARA Spa&Resort, 
selectează personal pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

1. DEPARTAMENT CAZARE: rerepțicneri, 
cameristă șefă, cameriste, spălătorese, 
craitorese;

2. ALIMENTARE PUBUCĂ: șef restaurant, 
gestionar, merceolog, ospătari, ajutori de 
ospătari, Darman șaf, barmani, bucătar șef, 
bucătar, ajutor de bucătar, personal 
curățenie, țe( evenimente;

3. DEPARTAMENT TEHNIC: electrician, 
instalator;

4. DEPARTAMENT ECONOMICO- FINAN
CIAR: contabil gestiune, casier;

5. Asistent manager (secretară)

6. Medic BFT și recuperare, asistenți BFT și 
recuperare, kinetoterapeut, mascuri, băieți.

Condiții generale: calificare conform 
postului, experiență, cazier fără 
antecedente penale.

Se oferă salariu atractiv, posibilitatea 
dezvoltării unei cariere într-o companie 
la standarde internaționale.

CV-urile și scrisoarea de intenție se 
vor trimite prin fax 0265/328721 sau 
e-mail:office@ beremures.ro.

Data limita de trimitere a CV-urilor - 
15.08.2006.

Persoana de contact - țef serviciu 
resursa umane BANIAS MAJUNHA - tel. 
0365/808811. (58882)

Dumnezeu s-o odihnească!
Familia Adrian și Simona Purtător

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider In publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:

e cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
e capacitate de convingere
e seriozitate;
o abilități de comunicare.

Oferim:
o lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• mediu de lucru profesional și competitiv;
o salariu atractiv în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul,
contactati-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

(42648

mailto:l_PADUREAN@YAHOO.COM
beremures.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• Lansat in România. Ceaiul cu cannabis, 
lansat până acum în țări precum Austria, Ger
mania, Spania sau Anglia, a apărut și în Româ
nia, sub numele de C-lce Swiss Cannabis Tea, 
conținând pe lângă ingredientele clasice ale 
ceaiului cu gheață, sirop de flori de cânepă (5%) 
și THC (0,0015%) - substanță activă din cannabis.

• Inundații în Etiopia. Echipele de salvare 
etiopiene depun eforturi pentru a găsi cele 
aproape 300 de persoane dispărute în urma 
inundațiilor care au avut loc la sfârșitul 
săptămânii trecute, soldate cu 210 victime.

Tom Cruise își arata fiica
Los Angeles (MF) - Tom Cruise a declarat 

jurnaliștilor în timpul unui interviu că în 
curând va publica fotografii cu fiica sa și a 
actriței Katie Holmes, Suri, care s-a născut 
în urmă cu patru luni și pe care cei doi au 
refuzat în mod constant să o scoată în pu
blic. Proaspătul tătic a refuzat să dea detalii 
despre o dată exactă a publicării acestor 
fotografii sau despre cine le va lansa pe 
piață. Suri a fost considerată de publicațiile 
de știri mondene mai puțin importantă 
decât fetița actorilor Angelina Jolie și Brad 
Pitt, Shiloh Nouvel, declarată bebelușul anu
lui. Niciuna dintre revistele de știri mon
dene nu a fost dispusă să plătească o sumă 
exorbitantă pentru a deveni deținătoarea în 
exclusivitate a fotografiilor lui Suri.

Plâng de foame și de sete

Toaletă 
transparentă

Zurich (MF) - Un cub ; 
din sticlă suscită de câte- : 
va săptămâni curiozi- î 
tatea locuitorilor din i 
Zurich, pentru că rolul a- ; 
cestuia este de a servi : 
drept toaletă publică. In
stalat în fața celui mai i 
celebru muzeu din Zu- i 
rich, Kunsthaus, cubul i 
este opera artistei itali
ene Monica Boncivini și i 
este una dintre cele 103 i 
creații care fac parte din i 
expoziția „The Expanded i 
Eye” („Ochiul eliberat de i 
limite”), deschisă până i 
în septembrie. „Am obți- i 
nut autorizația din par- ; 
tea oficialităților orașu- i 
lui de a instala acest î 
cub, care este un verita- i 
bil WC public, cu lava
bou”, a indicat purtăto- ; 
rul de cuvânt din partea i 
muzeului. Din exterior, ț 
construcția seamănă cu | 
un cub din oglinzi. Din ; 
interior totul este trans- i 
parent, vizitatorii putând ? 
contempla trecătorii, fă
ră a risca să fie văzuți. i 

PUIUI de bufniță are aproximativ zece 
; săptămâni și este hrănit și îngrijit într-un cas- 
j tel medieval din Wâlsrode, Germania. (Foto epa>

O sută de ani mai devreme
Beijing (MF) - Hârtia a fost descoperită 

în China, cu o sută de ani mai devreme 
decât se credea până acum, conform datelor 
specialiștilor care au descoperit un frag
ment de hârtie mai vechi decât cele 
descoperite până acum. Fragmentul, 
măsurând aproximativ zece centimetri 
pătrați, a fost descoperit în nord-vestul 
țării, în provincia Gansu, și datează din 
anul 8 Î.C. Hârtia este, deci, cu 113 ani mai 
veche decât se știa până acum. Până acum, 
chinezii atribuiau invenția hârtiei lui Cai 
Lun, ministru al Agriculturii sub dinastia 
Han de Est (105 D.C.).

■ Milioane de locuitori 
din sudul și vestul Indiei 
și-au părăsit casele din 
cauza inundațiilor.

Ahmedabad (MF) - Mai mul
te râuri s-au revărsat, inun
dând mii de sate și orașe din 
sudul și vestul Indiei, ieri, 4,5 
milioane de persoane fiind 
nevoite să-și părăsească 
locuințele, în timp ce echipele 
de salvare s-au străduit să le 
aducă mâncare și apă pota
bilă, au anunțat autoritățile.

Ploile musonice anuale din 
India - vitale pentru economia 
țării care se bazează pe agri
cultură - au provocat inun
dații în cel puțin cinci state.

Aproximativ 200 de per
soane au fost ucise, mai multe 
sate au fost acoperite total de 
ape și recoltele au fost dis
truse în mare parte. „Am stri

Lansat de Ziua Recunoștinței

Campioni
ZLridi (MF) - Parisul 
deține „recordul abso
lut' în materie de 
timp liber, cu doar 35 
de ore de lucru pe 
săptămână și o medie 
de 1.481 de ore lu
crate anual, conform 
raportului anual emis 
de UBS Bank din 
Zurich, Elveția, asupra 
prețurilor și salariilor 
din lume. Raportul are 
ca scop studierea pu
terii de cumpărare, a 
timpului de lucru și a 
salariilor "n 71 de 
orașe din lume. 
Parizienii lucrează 
într-un an cu 327 de 
ore mai puțin decât 
locuitorii orașului 
elvețian Zurich. Opt 
dintre primele zece 
orașe unde se lucrea
ză cel mai puțin, din 
punct de vedere al 
numărului de ore, se 
află în Europa occi
dentală. Orașele asia
tice au cele mai grele 
săptămâni de lucru: la 
Seul se lucrează, în 
medie, 50,2 ore 
săptămânal și 2.317 
de ore anual.

■ Filmul „Harry Potter și 
Prințul Semipur" va fi 
lansat în 2008, de Ziua 
Recunoștinței.

Los Angeles (MF) - „Harry 
Potter și Prințul Semipur”, 
cea de-a șasea adaptare cine
matografică din saga care îl 
are ca protagonist pe celebrul 
vrăjitor, creație a scriitoarei 
J.K. Rowling, va fi lansată în 
noiembrie 2008, de Ziua 
Recunoștinței. Studiourile 
Warner Bros, au anunțat și 
lansarea celei de-a cincea părți 
a seriei, „Harry Potter și Or
dinul Păsării Phoenix”, pre
văzută pentru luna iulie 2007.

Cei de la Warner Bros, do
resc să profite de aglomerația

Au reușit să-l salveze pe Leo
■ A avut loc o opera
țiune americano-pak- 
istaneză pentru salvarea 
unui leopard de zăpadă.

Washington (MF) ■ Depar
tamentul de Stat al SUA a 
anunțat, marți, că forțele ame
ricane au colaborat cu forțele 
pakistaneze reușind să salve
ze un tânăr leopard de zăpa
dă, un animal pe cale de dis
pariție.

Botezată Leo, tânăra felină 
a fost salvată de un cioban 
din nordul Pakistanului, în 
iulie 2005, după ce mama 
puiului murise. Leopardul, 
care face parte dintr-o specie 
care mai numără astăzi doar 
câteva mii de exemplare, va 
fi transferat provizoriu la o

Mii de animale au fost abandonate
■ Mii de animale de 
companie au fost aban
donate de proprietari în 
nordul Israelului.

Ierusalim (MF) - Peste 8.000 
de câini și pisici au fost aban
donați în nordul Israelului de 
proprietarii lor, care s-au refu
giat din calea ostilităților, infor
mează ediția electronică a coti

Evacuări în Surat (Foto: EPA)

gat când i-am văzut pe sol
dați, iar ei ne-au salvat vie
țile”, a povestit un locuitor al 
orașului Surat, despre care 
televiziunile indiene au rela
tat că a fost acoperit de ape 
în proporție de 90 la sută.

Autoritățile au anunțat că 
liniile telefonice nu mai func
ționează și este o lipsă acută 
de apă potabilă. „Nu am mai 
mâncat de trei zile, iar copi
ii plâng de foame și de sete”, 
a povestit un locuitor dintr- 
un sat inundat.

din weekendul corespunzător 
sărbătorii americane Ziua 
Recunoștinței pentru a lansa 
cea de-a șasea parte a seriei. 
Ziua Recunoștinței, care este 
sărbătorită în ultima joi a 
lunii noiembrie, marchează 
oficial debutul sezonului de 
Crăciun în Statele Unite. Este 
o perioadă foarte disputată de 
marile studiouri de la Holly
wood, care profită de această 
sărbătoare pentru a lansa 
filme destinate întregii 
familii.

Lansarea celui de al șapte
lea roman și ultimul din 
această serie a scriitoarei 
scoțiene J.K. Rowling este 
prevăzută pentru primăvara 
anului 2007, conform presei 
britanice.

Ambasadorul american este mulțumit de colaborare (Foto: epa)

grădină zoologică din Bronx, 
New York, unde va putea fi 
îngrijit și hrănit corespun
zător, a anunțat ambasadorul 
american la Islamabad, Ryan 
Crocker.

dianului Haaretz. „Numeroși 
câini abandonați au invadat 
străzile din Galilea și multe 
pisici au rămas fără hrană sau 
apă”, a declarat veterinarul Gil 
Shavit din Yesod Hamaala.

„Persoanele care s-au mutat 
la rudele din centrul țării au 
fost probabil prea jenate să 
apară cu doi copii și un câine, 
însă există alte soluții. Câinii 
pot fi plasați în centre sau se

IN /I

Tânărul leopard de zăpadă 
are 13 luni și cântărește 
aproximativ 28 de kilograme. 
Grădina zoologică din Bronx 
mai are încă 12 leoparzi de 
zăpadă și s-a specializat în 

poate găsi cineva să aibă grijă 
de ei”, a afirmat veterinarul.

Conform proprietarului 
unui centru de îngrijire a 
câinilor din Gesher Haziv, în 
Galilea de Vest, „unele per
soane și-au alungat animalele 
odată cu prima rachetă și au 
plecat la Tel Aviv”, însă 
„multe altele și-au adus ani- 
melele la centru și se intere
sează de sănătatea lor”. 

protejarea acestei specii de 
felină.

Un responsabil al departa
mentului de Stat a purtat 
negocieri cu autoritățile pak
istaneze pentru organizarea 
transferului felinei în Statele 
Unite. Ambasadorul american 
a salutat gestul guvernului de 
la Islamabad, pe care l-a 
prezentat ca pe „un simbol al 
angajării Pakistanului în lup
ta pentru protejarea speciilor 
pe cale de dispariție”.

Grav amenințată cu dis
pariția, această felină trăiește 
în regiunile muntoase din 
Himalaya și Asia centrală. 
Conform cifrelor oficiale esti
mative, în prezent în lume 
mai există între 3.500 și 7.000 
de exemplare, dintre care 200 
- 400 trăiesc în Pakistan.

Fiecare știe să servească, I 
să răspundă la întrebări I 
și să danseze. (Foto: epa) |


