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_ Vremea se menține deosebit de caldă.
AP Vântul va sufla slab.

< o -o*.
searadimineața la prânz

(Foto: Traian Mânu)

s.
PeriCOl de accidente. Be șantierul viitorului Magazin Spar din Deva. muncitorii firmei de construcții lucrează la o înălțime de 8-10 metri fără a îi asigurați in caz de cădere.
Bac de toamnăDeva (S.B.) - Absolvenții de liceu care nu au promovat prima sesiune a examenului de bacalaureat se pregătesc de reluarea examenelor la care au picat. Prima probă va fi în 21 august - examen oral la limba și literatura română - și ultima va avea loc pe 1 septembrie, cea opțională. Rezultatele vor fi afișate pe 4 septembrie (până la ora 16.00), iar după rezolvarea contestațiilor, cele finale vor fi anunțate pe 7 septembrie, /p.3

Alți 14 membri ai celor două grupări mafiote, conduse de Raita Gheorghe, zis „Endre", și loniță Gheo- 
rghe, zis „Francezul", implicați în dosarul „Hydra", au fost, ieri, reținuți de polițiști și procurori +++ Au 
fost reținuți și agenți de pază din combinat și administratori ai unor firme de colectare a fierului vechi

Haos la asociațiiDeva (C.P.) - Controalele efectuate de către Serviciul Public Local de Asistență Socială din cadrul Primăriei Deva la asociațiile de proprietari din municipiu au scos la iveală unele probleme, a declarat Doina Mihet, reprezentantul Biroului de fond locativ, îndrumare și control asociații. Cea mai frecventă neregulă întâlnită se referă la faptul că în cadrul asociațiilor nu se convoacă și nu au loc Adunările Generale anuale, când trebuie luate decizii privind modul de administrare a imobilului, /p.3

■ Ei sunt acuzați și de 
fals în înscrisuri private, 
delapidare, evaziune fis
cală, spălare de bani.Deva (M.T.) - în urma unei acțiuni desfășurate de polițiști ai Brigăzii pentru Com

baterea Criminalității Organizate Alba, în colaborare cu serviciile similare din Deva și Sibiu, alături de luptători din cadrul DPIR, polițiști din cadrul IPJ Hunedoara și procurori au organizat o acțiune în urma căreia au reușit să retină 14 persoane

implicate în dosarul mafiei fierului vechi. De la domiciliile acestora au fost confiscate șase autoturisme, bijuterii din aur, unități de memorie pentru calculatoare, telefoane mobile, sute de mii de lei noi și mii de euro. în urma anchetei, oamenii legii

au reușit să scoată la iveală faptul că unul din cei reținuți ieri a încercat să profite de vidul de putere, creat în urma arestărilor ce au avut loc în urmă cu o lună, când capii celor două grupări au fost reținuți, și să preia „cârmele afacerilor ”■ /p.3

957023

CUVÂNTUL LIBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275

0801 03 03 03

Mai puțini dezertori
Mii de militari americani au dezertat din armata SUA de 
la declanșarea războiului din Irak.

Infanterie, Marină, Forțe Aeriene, 
Pușcași Marini

Pensionarii trimiși iar la coadă!
■ Pensionarii stau la 
rând la ușa băncilor 
pentru a-și lua ultimele 
pensii pe cont.Deva (C.P.) - Aceasta deoarece cele două bănci - CEC și BancPost - au denunțat uni lateral contractul cu Casa Națională de Pensii, prin care pensionarii aveau posibilitatea

să le fie virați banii în conturile curente personale. Cele două unități bancare nu mai deschid astfel de conturi, iar pensionarii care aveau conturi la aceste bănci trebuie să solicite închiderea lor. în județul Hunedoara în această situație se află aproximativ 20000 de persoane, după cum ne-a declarat loan Lupșa, directorul adjunct al CJP

Hunedoara. Motiv pentru care zilnic, până la orele prânzului, la cele două unități bancare sunt cozi de zeci de persoane. La CEC Deva, coada este formată la intrarea în sediul sucursalei, accesul în clădire fiind permis doar la câte cinci-șase persoane, lucru care îi nemulțumește atât pe pensionari, cât și pe ceilalți cli- enti ai băncii, /p.3

învățământDeva (S.B.) - Structura noului an școlar echilibrează durata semestre- lor ca număr de săptămâni. Semestrul I cuprinde 19 săptămâni, iar semestrul II, 17. Anul școlar trecut, semestrele au avut 14 săptămâni, respectiv 21. /p.5
Armele neletale, la control
■ în următoarele nouă 
luni posesorii de arme 
neletale trebuie să le 
declare la Poliție.Deva (T.S.) - Pistoalele cu gaz, armele cu aer comprimat și arbaletele trebuie declarate la Politie. Termenul limită este luna martie 2007. în prezent, la nivelul județului, sunt înregistrate 260 de persoane care dețin arme neletale. Cu toate acestea, potrivit comisarului- șef Mircea Brădean, șeful Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Toxice din cadrul

IPJ Hunedoara, numărul celor care ar poseda astfel de arme ar putea fi mult mai mare. „Persoanele care au procurat arme neletale au obligația ca în termen de cinci zile de la data procurării să se prezinte la Politie pentru a obține certificatul de deținător. Cei care dețin astfel de arme și nu sunt în evidența noastră au obligația de a veni la noi cu un act din care să rezulte locul de unde au achiziționat arma. Din 2007, cine deține arme neletale fără certificat va fi a- mendat cu 5 până la 25 mii. lei vechi”, a declarat Brădean.

până la august, nic, înt

ColegiulNational Sportiv “Cetate”,
orele 8-
atletism și gimnastică aerobică.

(Foto:



• Bani europeni. UE a alocat pentru Româ
nia fonduri nerambursabile în valoare de 34 
milioane euro în cadrul programului de coo
perare transfrontalieră Phare 2005.

Băsescu n-are dosar la CNSAS
Iranul, dispus 
la dialog

Teheran (MF) - Iranul este dispus să „discute” asupra suspendării activităților de îmbogățire a uraniului, a declarat, ieri, ministrul iranian 
de Externe, Manouchehr Mottaki, In timp ce marile puteri așteaptă un răspuns din partea Teheranului la 22 august. „Chiar și propunerea de suspendare a activității de Îmbogățire a uraniului, pe care noi o considerăm ilogică, poate fi discutată în cursul negocierilor”, a afirmat ministrul. Cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate (China, SUA, Marea Brita- nie, Rusia) și Germania așteaptă ca Iranul să a- nunțe, la 22 august, dacă acceptă sau nu să-și suspende activitățile de îmbogățire a uraniului, în schimbul unei oferte de cooperare.

George W. Bush
(Foto: EPA) .

O luptă 
de durată |
Washington (MF) * Președintele american, George W. Bush, care a vizitat, marți, centrul antite- rorism din SUA a declarat că dejucarea complotului din Marea Britanie demon- ; strează că lupta împotriva terorismului este departe de a se încheia. Vizita lui intervine într-un moment în care atât republicanii, cât și de- imocrații speră să câș- i tige algerile parțiale din noiembrie pe ba- j za unor discursuri pe tema securității naționale. Potrivit unui sondaj publicat de Newsweek, după ce autoritățile britanice au dejucat un corn- iplot terorist, 55% ;dintre americani și-au j afirmat sprijinul pentru campania antero- i ristă elaborată de George W. Bush. i

■ CNSAS precizează că 
nu deține niciun dosar 
de la fosta Securitate 
despre Traian Băsescu.București (MF) - CNSAS precizează „încă o dată” că nu deține niciun dosar sau document provenind din arhivele fostei Securități, privitor la persoana președintelui Traian Băsescu, se arată într-un comunicat al Consiliului, remis, ieri, agenției MEDIAFAX.CNSAS a început procedurile prin care s-au solicitat de
Israelul amenință Libanul

Manouchehr Mottaki
(Foto: EPA)

Cuba, condusă de ArmatăHavana (MF) - Armata cubaneză, inițial o mișcare de gherilă transformată în principalul instrument al regimului comunist de la Havana, va juca un rol crucial în era post-Fidel Castro, apreciază experți occidentali. în condițiile în care ministrul cubanez al Apărării, Raul Castro, a devenit temporar șeful statului pe fondul îmbolnăvirii fratelui său, Fidel, Forțele Armate Revoluționare (FAR) se află practic la conducerea țării.

■ Israelul amenință cu 
reluarea conflictului 
dacă gruparea Hezbollah 
refuză dezarmarea.Ierusalim (MF) - Armata is- raeliană va fi nevoită să reia operațiunile militare în Liban dacă forța internațională a ONU nu își va îndeplini obligația de a-i dezarma pe mili- tanții Hezbollah, a avertizat un oficial din cadrul cabinetului premierului.Există informații potrivit cărora premierul libanez Fuad Saniora și liderul Hezbollah Hassan Nasrallah ar fi ajuns la un acord care să permită mișcării șiite să-și păstreze armele, fără însă a le etala în public. Oficialii israelieni consideră că acordul este o încălcare a Rezoluției 1.701 a Consiliului de Securitate.Secretarul general al ONU, Kofi Annan, i-a nemulțumit pe oficialii israelieni după ce a declarat, marți, că „anihilarea grupării Hezbollah nu este unul dintre obiectivele mandatului ONU”, care ar putea doar dezarma mișcarea.
Pentru propria protecțieOficialii israelieni au precizat că armata nu se va retrage complet din sudul Libanului până când nu va fi desfășurată forța internațională 

ținătorilor de arhive ale fostelor organe ale statului materiale referitoare la președintele Traian Băsescu, în urma cererii depuse de Emil Con- stantinescu, SRI fiind singura instituție care a răspuns solicitării Colegiului, conform unei scrisori primite de fostul președinte, marți, din partea președintelui CNSAS, Claudiu Secașiu.Liderul PC, Dan Voicules- cu, a susținut, marți, într-o conferință de presă, că președintele Traian Băsescu are dosar de colaborare cu fosta Securitate, deși CNSAS a pri

Soldați israelieni în sudul Libanului (Foto: epa)ONU, chiar dacă operațiunea va dura mai multe luni. Scopul Israelului este de a-și proteja civilii.Annan „a fost părtinitor într-o ipostază evident asimetrică. Când una dintre părți comite crime împotriva umanității și este implicată în genocid, iar cealaltă parte se a- pără, tratamentul nu poate fi 

mit răspuns negativ de la toate serviciile secrete în ceea ce îl privește pe șeful statului.
Acuze fără doveziFără a aduce dovezi în a- cest sens, el a afirmat că, în calitate de „colaborator al Securității”, Traian Băsescu „a- re datoria de primul cetățean al țării să-și prezinte dosarul”.„M-a surprins răspunsul CNSAS la întrebarea pe care a adresat-o tuturor serviciilor. Răspunsul a fost că Traian Băsescu nu are niciun dosar Este imposibil să nu aibă 

identic”, a afirmat oficialul citat. Annan a respins acuzațiile, afirmând că „a fost foarte ferm față de Hezbollah și a criticat mișcarea pentru ceea ce a făcut”. „Am criticat Israelul pentru ceea ce consider a fi utilizarea excesivă a forței, dar acest lucru nu înseamnă că iau apărarea uneia dintre părți”, a adăugat el. 

pentru că el a declarat că a scris tone de informări și nu pot să nu-1 cred pe președinte”, a spus președintele PC, lăsând să se înțeleagă că aceste dosare „pierdute" ar putea fi la Palatul Cotroceni.întrebat, marți, ce părer Ț- re de acuzațiile lui Voicules- cu, Băsescu a răspuns: „Hai, măi, lăsați-mă în pace cu chestiile astea!”.Apoi, referindu-se la declarațiile conform cărora el ar fi în spatele declanșării dosa- riadei, șeful statului a spus; , „Am făcut ce a trebuit să fac”.
Aproape 
înjumătățițiBucurești (MF) - Numărul secretarilor de stat din ministere a fost limitat la cel mult cinci astfel de posturi, în funcție de minister. Măsura de reducere a numărului de secretari de stat va fi'ă- plicată la nivelul tuturor ministerelor, respectiv Ministerul Afacerilor Externe (trei față de opt), Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (trei în loc de patru), Ministerul Administrației și Internelor (cinci față de șapte), Ministerul Apărării Naționale (doi față de trei), Ministerul Agriculturii (trei în loc de patru), Ministerul Sănătății (trei în loc de patru), Ministerul Jus- fc tiției (doi față de trei),' Ministerul Educației (trei față de patru), Ministerul Economiei și Comerțului (trei față de șapte), Ministerul Mediului (doi față de trei), Ministerul Finanțelor (patru în loc de cinci), Ministerul Comunicațiilor (unul în loc de doi), Ministerul Muncii (patru față de șase), Ministerul Integrării (doi față de trei), Ministerul Culturii (doi în loc de trei).

Nimic despre politică
Mirom Beteg_______________________________________
■nlranbetegeyahoo.com

aIn fiecare luni dimineața îmi promit să nu mai scriu despre politică. Lunea e ziua în care mi se pare penibil să comentezi faptul că Dan Voiculescu a început să behăie, atunci când nu vrea să răspundă la o întrebare, exact ca Traian Băsescu. Lunea îmi propun să îmi văd de viața mea. Și, cum nu pot să nu scriu, îmi impun să mă uit în jur și să scriu despre viața de lângă mine. E ziua când mă plictisesc dezastrele mondiale și îmi e dor de dramele de mahala. E ziua când nu țin defel să supraviețuiesc lumii, să supraviețuiesc Apocalipsei. Nu mă mai interesează dacă încrâncenările dintre Israel și Hezbollah pot însemna începutul celui de-al treilea război mondial, nu mă mai înspăimântă creșterea prețului la petrol pe plan mondi

al, ci aș vrea să-mi ascult vecina de șaizeci și cinci de ani cum își povestește ultima întâlnire de dragoste la ștrandul cu intrare gratuită și să mă întreb dacă săptămâna care vine se va mai scumpi suta de whisky. Lunea nu mă interesează dacă vicepreședintele american a împușcat pe cineva la vânătoare, ci dacă Darius, un muțunache pe care l-am botezat, s-a julit la genunchi.Lunea e ziua în care resimt cel mai acut penibilitatea „edito- rialistului de serviciu". Inutilitatea. Plictisul. Nu cred că sunt oameni care pricep mai puțin din viață decât editorialiștii. A trăi înseamnă a fi din când în când prost. Copilăros. Necopt. Nu poți iubi scorțos, ca și cum ai adnota o carte academică. Nu 

poți trăi cu groaza că ratezi o conferință de presă transmisă în direct. Un text scris de vreun imbecil cu cravată și laptop.Habar nu am de ce tocmai lunea mi se întâmplă acest lucru. Poate pentru că duminica apar mai puține ziare și am vteme să citesc și știri normale. Fără Tări- ceni, Buși, Băsești, Boci și Iorgovani. Știri care să-mi amintească faptul că trăiesc printre oameni. Care au necazuri, bucurii, mânii și delicateți cu totul și cu totul ne-politice. Am o mătușă care n-a știut niciodată numele pri- mului-ministru. Nici n-o interesează. A ajuns la șaptezeci și cinci de ani, e încă în putere și îi pasă mai mult de animalele de lângă casă decât dacă a fost sau nu schimbat Ceaușescu, ori numele turnătorilor din presă. Am o vecină care nu se uită la televizor ca să nu consume curent. Știe că sunt la putere „unii" care nu mai sunt „cei dinainte". îl laudă pe primar pentru că au primit toți pensionarii abonamente gratuite pe mijloacele de 

transport în comun, dar nu-i cunoaște numele. La ce i-ar folosi? Și fără să știe că pe Filip îl cheamă Filip se îndrăgostește din două în două săptămâni, iar o dată pe lună, știindu-mă ziarist, vine să-mi ceară sfatul: să se mărite sau nu? Cred că nu se mărită ca să se poată îndrăgosti, iarăși, peste două săptămâni. O alta are nouă copii, vreo trei bărbați și trăiește într-o sărăcie lucie. Că are, că n-are bani de pâine pentru țânci, în fiecare dimineață își bea cafeluța și își fumează Kent-ul lung, cumpărat la fir, în cafeneaua din colț. Pentru ea politica face vreo două milioane și câteva sute de mii. Adică alocațiile însumate ale copiilor. Doar când trec prin fața birtului de cartier (Un soi de budă publică în care s-au așezat câteva mese și câteva scaune) simt că și meseria asta are un rost. Dacă vreunul rupt în tur, pe trei sferturi beat și o privire în care te îneci îmi spune că mi-a văzut „poza la ziar", e frumos să dau și eu bani de o bere. Și dau. Dacă mi se zice doar „dom' 

șef", scap cu o țigară numai. Pentru cei care-și trec veacul la birt asta înseamnă politica: un l tip care scrie despre politicieni mai dă, din când în când, o bere.Și atunci, la ce bună toată „golănia" asta? Fiindcă există o golănie gazetărescă, de mardeiaș al scrisului. Fn fiecare luni mă întreb asta. Și-n fiecare luni îmi propun să-mi văd de ale mele. Nu mai vreau mame cu copiii în brațe cerând oprirea războiului. Nu mai vreau imagini de la inundații. Nu mă interesează ultimul tzunami. Până și terorismul internațional mă lasă indiferent. Cum spuneam, în fiecare luni îmi propun să nu mai scriu despre politică. Din păcate, coșmarul vieții mele sunt dimineți de marți. Când se duce dracu"’ tot ce mi-am promis cu o zi înainte.
*

♦ ♦Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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Alt cap al ffHydrerf retezat• Nou ofițer de presă. Sublocotenentul Nicolae Răducu este de astăzi noul purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Hunedoara. Numirea sa în funcție a fost anunțată ieri, în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a preluat ștacheta de la căpitanul Petru Nechita. (M.T.)
• A scăpat ca prin minune. în timp ce se /*uca împreună cu alți copii, pe fundația unei ease, de pe strada Tudor Vladimirescu, din Deva, o fetiță de zece ani a căzut într-o armătură a fundației. Din fericire copilul s-a ales doar cu o plagă și fost transportat de urgență la Spital, unde a primit îngrijirile medicale necesare. (M.T.)
• Costești 2006. „Istorie, natură, cultură" este intitulată în acest an manifestarea știin- țifico-culturală ce se va derula la Costești, în zilele de 18-20 august. în program: proiecții de film, concurs de orientare turistică, târg al meșterilor populari și diverse și atractive concerte. La manifestare au fost invitate personalități de seamă ale județului. (S.B.)

J

Adrian SAlAgean
Adrian.salagean@informmedia.ro

Securiada

■ Agenții de pază erau 
filmați de membrii 
grupării în timp ce 
primeau banii.
Mihaela TAmaș 
mlhaela.tamas@informmmedia.ro

Deva - Dintre cele 14 persoane reținute ieri, la Hunedoara, șapte fac parte din gruparea lui „Endre”. Ovidiu Iuliu Mărginean, zis „Buric”, Iuliu Ciprian Lukacs, zis „Ghi- ufă” sau „Ciofu”, Codruț Ovidiu Rostaș, zis „Pensionarul”, Adrian Cosmin Ursulescu, zis „Ciorbă”, George Abrani și Ștefan Adi Dănilă, agenți de pază la WBC Securitas, și Cornel Leoca, fost angajat al aceleiași firme de pază, după arestările din urmă cu o lună au continuat „afacerile”. Cei trei agenți de pază ai firmei angajate pentru asigurarea perimetrului combinatului primeau importante sume de bani pentru a le permite membrilor grupării să fure materiale feroase și neferoase din
I a fel ca porumbul pus la copt, dosarele Lcolaborâtorilor Securității pocnesc la focul iute al deconspirării. Având proba- etalon a minciunii, momentul este pentru electorat un bun prilej de evaluare a duplicității elitelor noastre politice prinse cu delațiunea în sac. „Dana" de Ia liberali e de departe, până acum, cel mai mare cameleon politic. E șocant tonul ponderat și convingător cu care acest politician, rău de... muscă în relațiile cu „Secu", se dă petală de nufăr. E la fel ca atunci când după audiția unui râgâit porcesc, în loc de pardon ți se spune că a fost o vocaliză măiastră.Dincolo de aceste ipostaze teatrale decadente, rămâne lupta politică. Practic, demascarea „ciripeilor" este, mai mult ca sigur, un punct de bifat pe răbojul acquis- ului comunitar. Este de urmărit însă cum

Pensionarii vor primi 
pensiile acasă prin poștă
■ Din octombrie, pen
siile vor fi plătite de 
poștă la adresa de 
domiciliu.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Până atunci pensionarii fac coadă la ușa sucursalelor bancare. „Stau
Asociațiile nu respectă legea

acest moment, mai mult ca sigur impus de dincolo, este folosit de forțele politice pentru a-și marca teritoriul cât mai bine. Dosarele ies la lumină într-o anumită ordine. Aici, da, poate fi vorba de o regie prezidențialo-guver- namentală, având în vedere că în poll-posi- tion-ul etichetați lor ca turnători ai Securității figurează Voiculescu-Felix, inamic declarat al Cotroceniului și PD-ului, și Mona Muscă, o figură extrem de incomodă la PNL pentru premierul Tăriceanu.Indiferent în ce ordine văd lumina dosarele colaboratorilor este bine că acest

■ Administrarea con- 
dominiului se face ha
otic, fără a se respecta 
prevederile legale.

Deva (C.P.) - Cu toate că legea o cere, la multe asociații de proprietari din Deva, comisiile de cenzori nu există sau sunt incomplete, în
lucru se întâmplă. Iar cei deconspirați pot da cât vor cu piatra în Cotroceni, în palatul Victoria sau în sus. Până acum, acolo unde dau ei crește. Cu o condiție. Să ni se arate toate dosarele. Cu al președintelui deasupra.

Ursu a încercat să se 
spânzure în arest

21-22 august - limba și literatura română (oral)
23-24 august - limba și literatură modernă (oral)
25-26 august - limba și literatura maternă (oral)
28 august - limba și literatura română (scris)
29 august - limba și literatura maternă (scris)
30 august - proba obligatorie a profilului
31 august - proba la alegere din aria curriculară a spe
cializării
1 septembrie - proba la alegere din celelalte arii curri- 
culare

^Klote bune
Deva (C.P.) - După două luni de pregătire la Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, cei 21 de medici, economiști și psihologi hunedoreni au absolvit examenul cu note foarte bune. „Majoritatea rezultatelor au fost peste 9. Testul nu a fost de a-i pune pe participant în dificultate, ci de a-i determina să asimileze noțiuni de management. Aceștia vor putea participa la concursul de manager de spital, în noiembrie”, a spus Dan Magheru, directorul DSP Hunedoara.

Deva (M.T.) - Unul dintre cei 27 de inculpați în dosarul mafiei fierului vechi, Nicoale Ursu, de 25 de ani, a încercat, ieri să se spânzure, cu un cearceaf, în arestul IPJ Hunedoara. 'Este a doua tentativă de acest gen, după ce marți, bărbatul a ajuns la Serviciul de Urgență al Spitalului Județean Hunedoara-Deva, declarând că a luat mai multe pastile de somnifer. Bărbatul
Trafic feroviar

Deva (M.T.) - Traficul feroviar, pe magistrala 202, Simeria - Filiași, a fost pus în pericol, după ce două persoane au reușit să fure două cutii „bobină joantă”, care servesc la funcționarea instalațiilor de semnalizare și dirijare a traficului feroviar. Cei doi bărbați, T.I., de 34 și M.A., 25 de ani, după ce au furat cutiile, le-au ascuns în tufișurile din apropierea căii ferate.
Prins în flagrantA doua zi, au luat cutiile și le-au valorificat la un centru de colectare a fierului vechi, din localitatea Bănița, contra 

incinta Mittal Steel Hunedoara. Agenții au fost filmați în timp ce primeau banii, iar ulterior șantajați, în cazul în care aceștia le refiizau accesul în combinat.
Oamenii „Francezului”Aurel Herban, zis „Aurică”, Emanuel Nicolae Constantin, zis „Mani”, Vălean Gabor zis „Găboraș" și Adrian Mihai Nemeti au aderat la gruparea condusă de „Ghiță Francezul”, iar pe parcursul acestui an, pe lângă furturile de materiale feroase și neferoase, primii doi au intrat în iunie în stația electrică a laminorului 800 mm, de unde au furat cupru de la mai multe bobinaje ale motoarelor electrice, provocând importante pagube materiale. Nemeti a participat și el, alături de gruparea „Francezului”, la numeroasele furturi din incinta Mittal Steel. Acesta a fost sprijinit de Ion Băra- ru, zis „Bebe”, și Iosif Filip, zis „Cuza”. „Inculpații nu se limitau numai la furtul de fier vechi, aceștia preferau feroali- 

de o jumătate de oră și uitați- vă câte persoane mai am în fața mea. O să anulez contul și voi aștepta poștașul să mi- o aducă acasă”, spune Terezia Zablău din Deva. „M-am mutat din Ploiești și era bine că primeam banii în cont. Acum nu prea știu ce am de făcut. Trebuie să cer să vină dosarul de la Ploiești?”, se întreabă Dumitru Dragomir, 
vreme ce ștampila asociației o poți găsi la administrator și nu președintele asociației, așa cum ar fi normal.„Oamenii trebuie să știe că nu au voie să angajeze pentru funcția de administratori persoane care nu sunt atestate. Listele de cheltuieli trebuie semnate în ordine de administrator, comisia de cenzori și 

a fost ieri salvat la timp și transportat la Spital. „Cei aflați în arest sunt coordonați de liderii celor două grupări, rivale, care după ce au fost reținuți, au început să se alieze. Iar acele intoxicații cu medicamente, nu sunt decât farse pe care le fac de obicei infrâctorii”, declară comisarul Traian Berbeceanu, șeful Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Alba.
pus în pericolsumei de 370 de lei noi. în aceeași zi, bărbatul de 34 de ani, s-a întors să mai fure o astfel de cutie, însă a fost prins în flagrant de polițiștii Serviciului de Transporturi Feroviare. Cei doi au fost prezentați instanței, care a emis pe numele lui T.I. mandat de arestare pentru 29 de zile, pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, iar M.A. va fi cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de complicitate la furt. Dacă vor fi găsiți vino- vați, pedeapsa aplicată pentru astfel de infracțiunii este de la patru la 12 ani de închisoare.

Unul din cei 14 „fierari"ajele sau alte neferoase, de pe urma valorificării cărora câștigau bani frumoși. Pentru un kilogram de fier vechi primeau 5-6000 lei vechi, în timp ce pentru un kilogram de feroaliaje încasau 1,8-2 milioane lei vechi”, a afirmat comisar Traian Berbeceanu, șeful BCCO Alba.Cercetarea penală s-a extins și asupra a trei persoane care 

Terezia Zablău Coadă la ușa CEC-ului D-tru Dragomirdin Deva. Pentru a nu exista sincope în plata pensiilor, persoanele care au avut astfel de conturi bancare și care și-au schimbat și adresa de domiciliu trebuie să comunice de urgență acest fapt la Casa Județeană de Pensii 
apoi de președinte. în acest fel există siguranța că acestea sunt întocmite corect pentru fiecare proprietar în parte. Apoi lipsa comitetului asociației de proprietari duce la apariția cazurilor de delapidare”, a mai precizat Doina Miheț, reprezentantul Biroului de fond locativ, îndrumare și control asociații de 

“Surprinde momentul”
ire va premia cea mal 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 măsurăl 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. 02547211275, int.8834, 
0720/400437.

JURNAL

I

administrau o firmă și mai multe puncte de lucru pentru colectarea fierului vechi din Hunedoara, Cristur, Râu de Mori și Mintia.în urma anchetei s-a stabilit că cei doi administratori, Marius Bărticel și Remus Ovidiu Văcaru, au întocmit acte false de aprovizionare cu fier vechi de la persoane fizice, ascunzând proveniența reală a materialelor ce fuseseră furate de membrii grupării.Astfel, aceștia și-au putut însuși sume de ordinul zecilor de miliarde, prejudiciul estimativ fiind de 9,6 milioane lei prin delapidare, 1,5 milioane lei prin evaziune fiscală și 1,4 milioane lei prin spălare de bani. în activitatea de falsificare a actelor, cei doi au fost ajutați de cumnatul lui Bărticel, Dumitru Nechifor.Grupul celor 14 persoane reținute a fost prezentat Tribunalului Hunedoara, care a emis pe numele lor mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Hunedoara. Acești pensionari vor întocmi și depune la Casa Județeană de Pensii o cerere în care vor specifica noua a- dresă unde să le fie achitate drepturile de pensie. La cerere vor anexa și un cupon de pensie.

Asociațiile, cutii negre pentru 
locatariproprietari din cadrul SPLAS Deva.

CONCURS

mailto:Adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:mlhaela.tamas@informmmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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S-a născut Marcel Chimoagă,

1872 - S-a născut Traian Vuia, pionier al aviației românești 
și mmmMi, merota de mm al Academiei României

1903 - fete brevetat, la Paris, primul
MriM din lume, construit de Traian 

w- - A murit scriitorul loan Slavici

■ artist plastic. ______________
1933 - S-a născut Robert de Miro (foto), actor și regizor

american de film Sean Penn.

VREMEA
19°minim 34°maxim

Soare, Maxima termică va fi de 34°C, iar minima de 19°C.Prognoza pentru două zileVineri. Cer parțial senin. Maxima va fi de 35°C, iar minima va fi de circa 21°C.Vineri. Cald. Temperatura maximă 36°C. Minima va fi de circa 22°C,
Calendar Creștin-Ortodox___________
Sf. Sfințit Mc. Miron; Sf.Mc. Straton, Ciprian și firs.

Calendar Romano-Catolic___
Sf. lacint, pr.

Calendar Greco-Catolic
S. Miron, m.

Soluția integrantei din numărul precedent: S - MENESTREL - RUNE -

APA - MELODII - U - NARAV - ST - CA - IT - ALA - DT - ARȚAR - CARE - FUGI - 

A - URA - NA - TUB - SACRA - RAC - LIED - PADOC - TUCA - NOROI - RISC

Berbec
țdtf* Relațiile cu prietenii nu merg prea Wne. Aveți <T * a fl autoritar șl vreți să vă Impanițlși în familie, spre dezamăgiră parțaneruiul.

Taur  

tendința de 
vedere chiar

OM? S-ar putea să întâmpinați dificultăți la serviciu, din cauza Ideilor dumneavoastră noncortformlste. Vă sfătuim să nu 
vă enervați din această cauză.

Gemeni ___ ___________________________
Vă recomandăm să amânați întâlnirile ii tfacerl. pentru 
că nu sunteți în cea mal buri formă la cjpltolul comuni
care. Este Indicat să evitați ceclzillc imțpMM.

j

4*
■ ittf

&
o

Relațiile cu prietenii sunt foarte bune, însă partenerul de viață s-ar putea să nu vă apricleze deloc exagerările. Vă sfătuim să dați dovadă de ceva nai nit tact..MW________ ___________ ___ ______ .___________ -_____________ —_Aveți de rezolvat o mulțime de grdbiffit dificile. Dacă nu reușiți să vă controlați nervozitatea, există riscul să faceți gesturi pe care le veți regreta. Fiți precaut!

Fecioara ___ _________________________________Este posldll d se aneiflHHi dificultățile financiare șl problemele sentimentale. V8 sfătuim să nu îl reproșați 
partenerului ie 'lață ca a fâcut cheltuieli Inutile.

Balanță _______________ ___ ___ ■

Scorpion _________ __ _______________'______ _Fiți prudent și temperați-vă nervozitateal Altfel, riscațl să aveți probleme cu sănătatea. După-amiază, intrați în posesia unei mari sume de bani. Aveți grijă cum îl cheltuiți.
Săgetător__________________________ ___________________ _începeți ziua sBaiiț și nervos, molie pentru gara nu este exclus ii a«e|l giaBlaa» la serviciu și eu partenerul de viață. Mu vă lăsațl copleși! de un Insucces In alaun.
CapricornS-ac putea ca partenerul de viață să vă înțeleagă greșit dorința de libertate. Aueți grijă ce și cum spunețil ba nervi, există riscul să rostiți cuvinte greu de iertat.

Energie electrică_________ ____ ___________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă.'

Gaz metan _____________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întrerupta în Deva, 

în&e oratet
9.09 - 15.00 pe str. M. Eminescu, bl. HI, sc. A
12.00 - 16.00 pe str. Zamfire seu, bl. Cl. sc. C
9.00 - 16.00 pe str. Bejan, bl. 61, 64, ZI, Z2, 56, 105, 
62. 65, 68.

Af>ă______________________________ _ ___ —_____ • -
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 12.00 în zona înaltă, la PT 28 pentru lucrare la bl.
22. de pe B-dul Decebal. Vor fi afectate blocurile 15, 16. 
22 și 23.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 1-26 august. Cuvântul liber vrea să-i 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect Integrama apărută fri fiecare ediție 
a ziarului șl trlmlte-o alături de talonul completat, pe 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
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 |N ROMURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați) Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

Nume......
Prenume 
Adresa ...

&

PapanașiIngrediente: 350 g brânză de vaci, 4 linguri griș, 2 linguri de făină, 1 ou, coajă rasă de la o jumătate de portocală, 2 linguri zahăr, 1 zahăr vanilat, ulei pentru prăjit, smântână și dulceață pentru servit.Mod de preparare: Se amestecă într-un castron brânza de vaci cu grișul, oul, făina, coaja de portocală și zahărul. Dacă brânza de vaci este apoasă se mai pune griș până când compoziția arată ca o smântână foarte groasă. Se fac grămăjoare sau se pun cu lingura direct în uleiul încins la foc mediu. Se lasă până își schimbă culoarea în maroniu. Se verifică primul papanaș dacă este făcut la mijloc ca să vă dați seama dacă temperatura uleiului e cea bună. Se servesc calzi cu smântână și dulceață (eventual pudrați și cu zahăr pudră).

Poftă bună! (Foto: arhivă)

ssjv.:.:., -,i ■ .

7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

8:10 Destine frânte (partea
a ll-a) (dramă) 

9:55 Integrame despre
integrare (1 episod) 

10:35 50 de ani de divertis
ment în 50 de emisiuni 

11:30 Bucuriile muzidi.
Tenorul Florin Dia- 
conescu 

12:05 Misterele din Sankt 
El Petersburg (r) (s) 

13:00 Mic da* voinici (r) 
13:30 Desene animate. Club

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
14:30 Corry și restul lumii (r) 

(ep. 30, comedie, SUA, 
2003

15:30 Akzente. Emisiune în 
limba germană

17:00 Corry și restul lumii (s) i 
17:30 Doctor Becker (ep. 8, 

□comedie, SUA, 1998).
Cu: Ted Danson 

18:00 Misterele din Sankt
S Petersburg (s 

19:00 Jurnalul TVR. Sport j
Meteo

20:20 Telednemateca:
v I Taifun la Nagasaki

(love story, 
Franța/Japonia, 1957). 
Cu: Danielle Darrieux 

22:15 CSI-Crime și investi
ta gații (serial, thriller,

SUA, 2004). Cu:
William L.Peterson

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

24:00 Jurnalul TVR. Sport
0:20 0 fată curajoasă

(dramă, Anglia, 2004).
1:55 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
2:55 Saint - Ange (r) (sus- 
0 pans, Franța, 2004).

Cu: Virginie Ledoyen,
Lou Doillon,
Dorina Lazar,
Catriona MacColl.
Regia: Pascal Laugier 

4:40 Oglinda retrovizoare
(r)

5:10 CSI-Crime și investi-
□ gații (s, r)

............................ Tel..............................

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

DA □ NU □

Dimineață nu reușiți să vă respectați programul din cauza , unor evenimente neprevăzute Nu este momentul să vă/ ocupați de afaceri, pentru că riscațl un eșec usturător.
S-ar putea să aflați că o persoană apropiată este grav bolnavă sau chiar mal rău. Si se cere ajutorul și sunteți nevoit să faceți mal multe drumuri, cu prietenii.

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit
□(serial, reluare) 

10:00 Insecte udgațe
H(film, reluare) 

12:00 Doi bărbați și
□jumătate (serial, 

reluare) 
13:00 Știrile ProTv 
14:00 Hibematus
▼ □(film artistic, comedie, 

Franța/ltalia, 1969). 
Cu: Louis de Funes, 
Claude Gensac, Mar
tine Kelly. R.: Edouard 
Molinaro 

16:00 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) 
18:30 la Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport

20:30 Regele bowllngului 
(comedie, Marea Bri- 
tanie, 2003). Cu: Paul 
Kaye, James Cromwell, 
Vince Vaughn, Johnny 
Vegas, Alice Evans, 
Josie D'Arby. R.: Mel 
Smith

22:15 Meseriașii (s) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 

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

Procter, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo. Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias Scott 
Brazil, Danny Cannon, 
Joe Cappelle, David 
Grossman

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

cartea (r)
2:00 Știrile Pro Tv

06.30-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

7:00 Știri 
9:00 V.I.P. (s) 

■ 10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia

0(film serial).
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov. 
1839, St. Petersburg... 
Secrete, minciuni, 
trădări... Totul se 
învârte în jurul unei 
crime petrecute în 
urma” cu 20 de ani. 
Veriga lipsă este Anas
tasia, o fetiță dispărută 
în același timp.

12:00 Secretul Măriei (serial) 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe

; 13:45 Folclor la Antena 1 
(reluare) (divertisment) 

16:00 Observator 
17:00 Zodia fluturelui

(talk-show) 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport 
Meteo

7:00 Fergus McPhail (r) 730 
Experiența franceză 8:05 
Ospeția în Balcani 9:00 Cool- 
mea distracției estivale (r) 
10:00 Plaja lui Măruță (trans
misiune directă) 1130 Cara
catița (r) 1230 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (r) 13:00 Expediție 

, în necunoscut. Sanctuarul in- 
; terzis 14:00 Fergus McPhail (s)

1430 Aventuri secrete (s) 
15:00 împreună în Europal 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Experiența franceză (r) 17:00 
Minorități sub trei dictaturi 
1735 Sărutări furate (s) 18:30 
Ulița spre Europa 1900 Buge
tul meu 1930 Dragul de Ray
mond (s) 20:00 înapoi la 
mătură (doc.) 2035 Caracatița 
(s) 21:30 Ora de știri 2230 
Viața de la capăt (dramă) 0:15 
Futurama (d. a.)

830 La Tormenta (r) 930 Cio
colată cu piper (s, Brazilia, 
2003) 1030 Iubirea mea, pă
catul (s) 1130 Celebritate (r) 
1230 Minciuna (s) 1330 Inger 
sălbatic (s) 15:30 Visuri fără 
preț (s) 17:30 Poveștiri ade
vărate 18:25 Vremea de acasă 
1830 Rebelde (s. Mexic, 2004) 
20:30 La Tormenta (s) 21:30 
Tărâmul pasiunii (s) 2230 Băr
batul visurilor mele (s) 2330 
Celebritate (s) 030 Poveștiri 
adevărate (r) 1:30 De 3x 
femeie (r) (divertisment) 3:00 
Acasă în bucătărie (r) 4:00 
Poveștiri adevărate (r) 4:45 
Dorința (s). Cu: Natalia Oreiro

20)45 Vizitatorii în America
j (comedie, SUA/Franța, 

2001). Cu: Jean Reno, 
Tara Reid, Christina 
Applegate, Malcolm 
McDowell, Christian 
Clavier. R.: Jean-Marie 
Poire

22:50 Extragerea Joker și 
Super Loto 5/40

2300 Observator cu Letiția 
Zaharia.
Sport

24:00 Sub acoperire (serial,
□ polițist, SUA, 2000).

Cu: Peter Dobson, 
Melora Hardin, 
Cameron Richardson, 
Michael Angarano 

1:30 Concurs interactiv 
230 întâmplări hazlii
□ (serial)

4:15 Fete și băieți
□ (film serial, relluare) 

5:15 Stagiarii (s)
6:00 Aproape perfectă
□ (film serial)

ii -•
8:00 Jurnalul de dimineață 

830 Revista presei 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 1030 
Căsătoriți pe viață (s) 11:00 
Teleshopping 1135 Desene 
animate: Mr. Bean 12:00 Qui- 
zzit 13:00 Țara Iu'Papură Vo
uă (divertisment 2004) 13:15 ' 22:00 Totul despre sex (s, co- 
Look who is winning 1430 Nu medie, SUA, 1998) 2230 Fo- 
suntem blonde (r) 1530 A tre- cus Plus 23:30 Trăsniți în 
ia planetă de la Soare (s)160O N.A.Ț.O. (r) 2400 Miss World 
Naționala de bere 1630 Cus- România 2006 (r) 0:15 Sex, 
erele (s) 1730 Docul 13 (s) 
1830 Știri Național TV 2000 
Taxi Driver 21:00 Pitici de vară 
22:00 Știri Național TV >

■

9:35 Staisky & Hutch (come
die, SUA, 2004). 11:15 în 
căutare de prieteni (aventuri, 
Norvegia, 2004). 12:45 îngerul 
păzitor (comedie, SUA, 2002). 
14:20 Homari de Brooklyn 
(dramă, SUA, 2005). 16:00 
Fantoma din adâncuri (dramă, 
SUA, 2005). 17:35 Renăscut 
din cenușă (dramă, SUA, 
2005). 20:00 Solstițiul de iarnă 
(dramă, SUA, 2004). 2130 
Starsky & Hutch (comedie, 
SUA, 2004). 23:10 Oh, Mar- 
bellal (comedie, Spania, 
2003).
ma 

1130 Realitatea bursieră!320

730 Autoforum (r) 800 Sport 
cu Florentina 8:40 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 9140 Sun
set Beach (s) 10:40 Dragoste 
și putere (r) 1130 Tele RON De7chi7e“iumeărÎ4:o6"ReTih 
13:00 Garito - p. I+II 16:05 de |a 14:00 14:50 Rea|i_ 

tatea bursieră 15:15 Deschide 
lumea! 1700 Realitatea de la

Dragoste și putere (s) 17:00
Miss World România 2006 lulllca. lf.w „„,llalca ,a 

JrăSn'în^\^'T,°' 17:00 17>*5 Editorii Realității 
18:00 Focus 19:00 Manana -
Prețul inocenței (s) 20:00 Sus- 
pecți de crimă (dramă/mister)

dragoste și secrete fs)

18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei. Cu Răz- 
van Dumitrescu 2100 Realita
tea de la 21:00 21:55 Prima 
ediție 2200 Oamenii Realității. 
Cu Cornel Nistorescu 23:15 
Realitatea all-inclusive 23:00 
Realitatea de la 23:00 24:00 
Realitatea de la 24:00

«ERSSMRP!S3! 
6:55 Viața dimineața 900 Ve- 
rissimo. Cu Gina Tănase 1000 
Euromaxx (r) 1030 Euroblitz 
(r) 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale 12:00 : 
Euromaxx (doc.) 13:05 Marș 
forțat. Cu George Mihalcea

9:15 Marcelino, pan y vino (s, 
r) 10:20 Terapie intensivă (r) 
11:45 Echipa de elită (r) 12:45 
Echipa de elită (r) 13:45 Mar
celino, pan y vino (s) 14:15 1400 Teleshopping 14:35 Lu- j 
Krypto, câinele erou (s) 14:45! mea cărților 1535 Euroblitz: 
Echipa de elită (r) 1600 Echipa 
de elită (r) 16:50 Afaceri bar-

, bare (dramă, SUA, 1993) 1900 
Terapie intensivă (s) 20:00 
Calea misterelor (s). Cu: Adri-

, an Pasdar, Rae Dawn Chong
22:00 Vioara roșie (dramă, Știri. Emisiune informativă 
Canada/ltalia/Anglia, 1998) 0:15 Film artistic românesc (r) 
0:45 Cheers (s) 2:15 6! Vine presa!

Jurnal european (r) (doc.)160O 
Nașul (r). Talk-show cu Radu ’ 
Moraru 1800 6! Vine presa! ; 
20:00 Film artistic românesc 
22:00 Nașul. The Best of Talk-! 
show. Cu Radu Moraru 24:00

. ;
700 Spionii 800 Stalin, cel 
mare dictator 900 Confruntări 
și fiare vechi 1000 Natura dez
lănțuită 1100 Regii construc
țiilor 1200 Motociclete america
ne 1300 Spionii 1400 Stalin, 
cel mai mare dictator 1500 
Confruntări și fiare vechi 1600 
Brainiac. Maniaci ai științei 
1700 Curse 1800 Automobile 
americane recondiționate 1900 
Regii construcțiilor 2000 Vână
torii de mituri 2100 Motociclete 
americane 2200 Supraviețuitori 
în condiții extreme 2300 La un 
pas de moarte 2400 Curse de 
stradă 100 Procurorii 200 Cefe 
mai mari superlative
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138 de zile au mei răm*s 
până la Integrarea în UE Fondurile private de pensii

0NI1TEPEXI:
4 j « 44444 S4-4 44.

www.petrosam.ro
Deva (C.P) - Acesta este site-ul Primăriei Petroșani, Aici 
puteți găsi informații despre locurile de muncă vacante 

A din cadrul Primăriei, hotărârile CL, lista agenților economici 
'“T; din Petroșani și alte Informații utile legate de municipiu,

1 , :B ■ .

Conalllul Județean Hunedoara:___________________
Dorin Piran, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul ia Jandarmi Județean:__________
Colonel ion Bogdan, adjunct al Inspecta

■ Administratorii aces
tor fonduri vor fi obli
gați să respecte anu
mite reguli.
Clara Păs

Deva - Aceste reguli sunt prevăzute în Legea pensiilor private facultative pentru a reduce posibilitatea săvârșirii unor fraude, care ar lăsa pe contribuabilii la aceste fonduri fără banii depuși. Legea stipulează clar modul in care pot fi investiți banii, auditarea și depozitarea fondului. Astfel, un fond de pensii privat nu poate investi bani in active ce nu pot fi înstrăinate prin lege, în active a căror

evaluare este incertă, precum și în antichități, lucrări de artă, autovehicule, bunuri imobiliare.
Fond privat in UEîn plus, dacă fondul de pensii nu realizează profitul scontat, contribuabilul poate decide după doi ani să mute banii la un alt fond. Aceste operații le poate efectua și mai devreme de doi ani, dar se vor plăti penalități.De la 1 ianuarie 2007, banii vor putea fi depuși chiar și la fonduri private de pensii care funcționează în țările UE. La finele perioadei de contribuție, suma din care va fi plătită pensia privată va fi formată din: banii depuși, plus rezultatele investirii, minus comi

Pensia de la stat poate fl „îmbunătățită" cu una privatăsioanele încasate de administratorul fondului. Comisioanele sunt de cinci tipuri: de administrare, de depozitare, de tranzacționare, bancare și taxe de auditare a fondului de pensii. Dacă la finalul perioadei de cotizare suma acestor taxe va fi mai mare decât pro

fitul obținut din reinvestirea banilor depuși, grefată pe nivelul ratei inflației, cuantumul viitoarei pensii private nu va fi unul strălucit. însă se dau asigurări că banii din aceste fonduri private nu se vor evapora aidoma celor de la FNI
Măritata Municipiului EMU ________ __
'Joan Inlșconi, viceprlmat . 08.00-10.00

Prlmlria Municipiului Hunedoara:_________
Slmlon Jitian, viceprlmar începâna cu ora 00.00

în județ

Subvenții pentru căldură Eliberarea cazierului fiscal
DN 7: Zam - Ilia - limită jud. Arad;
DN 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;

1 euro ______________________ 3,5252 lei
1 dolar american •____________________ 2,7570 lei
1 gram aur 56,4726 lei

TELEFOANE UHU
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA, 
IHM Decebal, SI. R, partai (lângă QUASAR), tel.: 221277.

> 4 4 4 « 4 4 4 -4-^U.J'.4*4 . < < w

Societatea

SNP

„ 4 4 4 J J.4 ^ 4 J4 4 J 4 4

Preț 
închidere

0.5650

Variație
(lei/acț) (96)

a.73 ■
SIE1 2.3300 -0.43
TIV 1.0700 0
BRD 17.3000 0
BCC 0.5150 0
IMPACT 0.4850 1.25
BIOFARM 0.5750 0
ANTIBIOTICE 1.3500 0.75
AZOMUREȘ 0.1890 3.85
ROMPETROL 0.0850 1.19
SIF3 2.0400 1.49
SIF5 2.5600 0.79

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.

2 4 6 1
3 5 4 2

5 2 1 4
6 5 1 2

3 2 4 9
2 9 7 8
8 1 7 4

1 4 2 8 3
5 3 1 6

Soluția jocului din 
numărul precedent

t 7 3 4 9 2 5 6 8
4 5 2 1 6 8 9 7 3
9 6 8 7 3 5 2 4 1
5 8 9 2 1 6 7 3 4
7 3 6 9 5 4 8 1 2
2 1 4 8 7 3, 6 5 9
8 9 5 Î3 4 7 1 2 6
6 4 1 5 2 9 3 8 7
3 2 7 6 8 1 4 9 5

Deva (S.B.) - Prețul energiei termice va crește. Prin urmare, numărul românilor cu venituri reduse care pot beneficia de ajutoare pentru plata facturilor la căldură va fi mai mare. Cei mai nevoiași români vor primi ajutoare pentru încălzire în limita unei sume, în funcție de veniturile realizate. Până acum aveau dreptul să primească subvenții doar cei cu venituri de până la 3,1 milioane lei vechi pe membru de familie. Din această iarnă vor putea primi subvenții cei care au un venit de până la 5 milioane lei

vechi pe membru de familie. Ajutoarele se vor acorda sub forma unui procent din factura la căldură, dar nu mai mult de o anumită sumă, care urmează să fie stabilită pentru fiecare persoană.Potrivit estimărilor, prețul local al energiei termice va crește din septembrie cu 5-6%. Până pe 20 august, se va stabili prețul local de referință al energiei termice, urmând ca până pe 15 septembrie fiecare consiliu local să aprobe prețul local și să stabilească prețul de factură.

■ Cazierul ține eviden
ța persoanelor care nu 
au respectat disciplina 
financiară.Deva (C.P.) - Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie la înființarea societăților comerciale de către asociați, acționari și reprezentanții legali desemnați; la solicitarea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, a asociațiilor și fundațiilor, de către asociații sau membrii fondatori ai acestora; la autorizarea exercitării unei activități independente de către solicitanți. „Certificatul de

cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii. Eliberarea se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. Taxa percepută este de 5 lei. La cerere, pentru situații de urgență, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în 5 zile lucrătoare, cu plata unei taxe în sumă de 20 lei”, a declarat Lucian Heiuș, directorul DGFP Hunedoara.Certificatul de cazier fiscal se eliberează numai la cererea scrisă, depusă la GFP a județului Hunedoara. La depunerea cererii solicitantul prezintă în mod obligatoriu actul de identitate și/sau împuternicirea.
Noul an școlar 2006-2007
■ Printr-un ordin al mi
nistrului de resort a 
fost stabilită structura 
anului școlar următor.

Sanda Bocaniciu
sanda, bacanlciuginfornimedla. roDeva - Anul școlar care se apropie are 35 de săptămâni de școală și este organizat în două semestre. Primul semestru va începe la 15 septembrie 2006, se va încheia la 2 februarie 2007 și va fi segmentat de vacanța de iarnă care va începe la 23 decembrie și se va încheia la 7 ianuarie. Semestrul al doilea va începe la 12 februarie 2007 și se va

încheia la 15 iunie 2007, fiind întrerupt de vacanța de Paște care va începe la 7 aprilie 2007 și se va încheia la 15 aprilie 2007. Vacanța de vară va începe la 16 iunie 2007 și se va încheia la 31 august 2007. Anul școlar 2006 - 2007 va fi un an care pregătește multe surprize pentru învățământul românesc.
Viitoarele exameneMinisterul Educației pregătește o nouă metodologie de organizare și desfășurare a examenelor naționale. Conform acesteia se dorește ca începând cu anul școlar viitor subiectele pentru bacalaureat să fie publice și să poată fi

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

Vor fi reguli noi la examene și verificăriaccesate de pe internet. în dimineața examenului, din cele 100 de variante de subiecte, se vor alege 3. Se va renunța în totalitate la plicuri sau saci cu plicuri. La proba unde sunt 116 discipline se prevede o selecție care le va reduce la jumătate. Se preve

de ca peste doi ani bacalaureatul să aibă doar 4 probe, iar examenul să nu mai țină 3 săptămâni, ci să se desfășoare pe o perioadă mai scurtă de timp. Reprezentanții Ministerului Educației se gândesc și la eliminarea testelor naționale.
- 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 BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 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 - 17 august 2006
Nume______________________Prenume______________________
Adresă____________________________________________________
Telefon___________________Sunteți abonat?_________________

http://www.petrosam.ro
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• Alunecare. O alunecare de teren s-a produs pe drumul care face legătura între telescaunul Parâng și Cabana Rusu, din Valea Jiului. Circulația rutieră a fost îngreunată până la intervenția lucrătorilor de la Drumurile Județene care au degajat zona. (M.S.)
• Birocrație. Consiliul Județean Hunedoara a început un program care vizează combaterea birocrației prin implementarea unui sistem de management al calității în administrația publică. Sistemul își propune să vină în întâmpinarea solicitărilor contribuabililor printr-o mai bună comunicare. (M.S.)
• Atenționare. Consiliul Local Deva atenționează cetățenii că astăzi, între orele 10-14, vor avea loc lucrări de distrugere în Poligonul Dealul Paiului. (M.S.)

Sancțiuni la SAPARD
■ Executarea de lucrări 
de slabă calitate și întâr
zierea operațiunilor duc 
la rezilierea finațărilor.

Deva (M.S.) - Primăriile Luncoiu de Jos și Vălișoara riscă o reziliere a contractului de finanțare a lucrărilor la un drum comunal care se realizează cu fonduri nerambursabile asigurate în baza Programului SAPARD, componenta de infrastructură rurală. Directorul Agenției de Plăți și Dezvoltare Rurală Vest, Liviu Picior, a declarat, la Deva, că lucrările trebuie finalizate până în data de 30 septembrie. Deocamdată, pentru că lucrările nu au fost de

calitate, Agenția a refuzat să achite 6 miliarde de lei vechi dintr-o factură în valoare de 6,8 miliarde lei vechi. „Nu vor mai fi acordate termene de prelungire a proiectelor. Vom fi în situația de a anula proiectele nefinalizate la timp, iar din economii vor fi finanțate alte proiecte”, a afirmat directorul Liviu Picior. Un exemplu în acest sens este chiar un proiect cu finanțare SAPARD câștigat de autoritățile locale din comuna Bretea Română. Din economiile realizate de la alte proiecte SAPARD s-au putut asigura 35,77 miliarde lei vechi, banii urmând să fie utilizați pentru construcția unei rețele de alimentare cu apă. PrimăriileVizită neobișnuită la 
Castel

Hunedoara (M.S.) - Toți minorii care se află închiși în Penitenciarul Bârcea Mare au vizitat ieri Castelul Corvinilor din Hunedoara, în cadrul acțiunilor de educare desfășurate cu această categorie de persoane private de libertate. Istoria Castelului Corvinilor și personalitatea lui Iancu de Hunedoara, de la a cărui moarte s-au împlinit 550 de ani, au fost prezentate minorilor de un ghid al muzeului hunedorean. „Este pentru prima dată când toți minorii au putut să participe la o acțiune desfășurată în afara penitenciarului, vizita putând fi apreciată și ca o recompensă pentru comportamentul bun avut de aceștia în ultima perioadă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Bârcea Mare, Gabriel Vesa. Se prefigurează că acțiuni similare celei de la Hunedoara vor fi organizate și cu alte categorii de deținuți din penitenciar: femei sau persoane private de libertate ale căror pedepse sunt mici și cu grad scăzut de pericol pentru societate.

Liviu Picior (Foto: T.Manu)din comunele hunedorene au reușit să atragă deja fonduri pentru șase proiecte finanțate prin Programul SAPARD, majoritatea acestora având ca obiect modernizări de drumuri comunale și alimentări cu apă.

Vernisaj
Deva (S.B.) - Galeriile de Artă „Forma” din Deva au găzduit ieri vernisajul primei expoziții personale de pictură a artistei Diana Udrea. Născută în 1977, la Orăștie, fosta elevă a Liceului de Arte din Deva, Diana - ' Udrea, a absolvit Facultatea de Artă din Timișoara și a devenit, în 2001, membră a UAP din România. A participat la numeroase expoziții de grup și tabere de creație. Expoziția de la Deva prezintă lucrări ce redau prin culoare sau grafică peisaje din Barcelona și expresii ale universului lăuntric al artistei.

că elevii cu SIDA sunt discriminași de colegii lor?

FII O MAMĂ 
BUNĂ!

Dormitul cu bebelușul în pat
Deva (S.B.) - într-un sondaj efectuat în S.U.A. de FSID (Fundația pentru Studiul Morții Subite) privind dormitul bebelușilor cu părinții se arată că:34 % dintre părinți au dormit în pat cu copilul lor la un moment dat,38 % dintre cei care au dormit cu copilul lor sunt fumători,28 % dintre aceștia din urmă cred că nu este dăunător să doarmă în același pat cu bebelușul atâta timp cât nu fumează acolo,17% dintre părinți au părerea greșită că a dormi cu copilul pe canapea sau fotoliu nu dăunează copilului.în urma unor cercetări, părinții sunt sfătuiți să nu doarmă cu copilul lor în același pat, aceasta crescând riscul morții subite în rândul sugarilor. Sfaturile specialiștilor, în acest sens, sunt:1. nu permiteți fumatul în camera copilului și în prezența acestuia2. culcați bebelușul pe spate3. aveți grijă să nu se supraîncălzească4. nu acoperiți capul copilului (căciulite, bonete etc)5. dacă bebelușul dă semne de boală, consultați imediat medicul pediatru6. nu dormiți cu bebelușul dacă fumați, consumați/ați consumat alcool, sunteți sub medicație sau foarte obosiți.

Este mai bine să dparmă singur (Foto: cl)

Cu siguranță că sunt discriminați și mai dureros este că părinții colegilor sunt cei mai înverșunați împotriva acestora. Nu este deloc corect să se reacționeze așa!
De cele mai multe ori copiii cu SIDA se feresc ca acest lucru să se afle tocmai pentru că știu cum reacționează lumea din jurul lor! Dacă află colegii, este de rău!
Dorina Groza, 
Deva

Da. în școală, între colegi există astfel de discriminări și este păcat că se întâmplă așa ceva pentru că sărmanii copii ar trebui să fie ocrotiți cât mai mult posibil.
Zoe Bența, 
Deva

Elena Tripon, 
HArțAgani

O dansatoare și un bucătar în brațele mamei (Foto: T. Mânu)

Din păcate este un fapt real. La noi, în România se face discriminare nu doar în privința copiilor cu SIDA. Oricare copil bolnav este discriminat de către colegi.
Adriana Boldor-Țiriac, 
Deva

Cred că toți elevii cu SIDA au foarte mult de suferit din cauza discriminării din școală. Colegii lor nu sunt suficient educați în acest sens. în alte țări nu se întâmplă a- <• șa ceva!
Viorica Pitar, 
Hondol

Micul viitor bucătar
Deva (S.B.) - Familia David, din Deva, are doi copii. Iulia are 3 ani, iar frățiorul său doar un an și jumătate. Mama lor, Natalia, spune despre copiii săi că sunt „cuminți uneori”, adică foarte vioi, plini de energie și fericiți.Iuliei îi place foarte mult să danseze și atunci când acceptă și Sergiu, cei doi dansează împreună!

Se va face bucătar„Sunt un deliciu când dansează și cântă”, spune mama lor, dar tot de la ea am aflat că Iuliei îi place foarte mult să se joace cu mașini.Mezinul familiei, Sergiu, are o pasiune mai apropiată

de bucătăria mamei: îi plac oalele pentru gătit. Se joacă cu ele ore în șir. Pusă la un loc cu muzica și dansul, pasiunea lui Sergiu, ar putea fi un prim pas către drumul său în viață ca baterist, însă Natalia David crede că fiul său se va îndrepta spre altă meserie: de bucătar!A ajuns la această concluzie pentru că a observat că Sergiu nu este un copil mofturos la mâncare și că spațiul bucătăriei este preferat altuia.Cei doi copii și mama lor tocmai plecau, ieri, la bunici. Acolo îi așteptau prietenii lor necuvântători: pisicile și papagalii, pe care îi iubesc foarte mult!
E important cum ne jucăm cu copilul
■ Toți specialiștii spun 
că importanța jocului în 
dezvoltarea copilului nu 
poate fi contestată.
Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Este o activitate prin care copilul construiește lumea, o analizează, caută să o înțeleagă și să se integreze în ea. De aceea părinții nu trebuie să ignore acest lucru. Ei trebuie să încurajeze copilul să se joace și să găsească timp pentru a se juca chiar ei cu micuțul.Coloratul, desenatul, jocul cu păpușile, jocurile interactive și chiar cele sportive sunt cruciale pentru dezvoltarea micuțului.Copilul care se joacă învață să ia decizii, să fie responsabil, să fie creativ și să

comunice. De asemenea, prin joc micuții își antrenează și dezvoltă imaginația, gândirea, memoria, motivația și atenția, într-un cuvânt, toate procesele și funcțiile psihice sunt implicate și activate, scopul final fiind adaptarea.
Șase tipuri de jocExistă șase tipuri de joc: de explorare, de mișcare, de manipulare, de simulare și de soluționare a problemelor. Toate aceste tipuri de joc sunt importante pentru dezvoltarea micuțului.Părinții trebuie să fie foarte atenți și să se implice în jocul copilului. învățați-1 să se joace dacă micuțul nu pare interesat, găsiți metode prin care jocul să i se pară o plăcere.Nu îl certați dacă nu este interesat de jocul propus de dumneavoastră. Trebuie să îl

faceți să creadă că a fost ideea nume joc, implicați-vă și nu lui. Dacă copilul preferă un a- încercați să îl descurajați.

Pentru copil, jocul înseamnă învățătură. (Foto cl)

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


Incidente la Raliul din

• Programare. Astăzi, la Deva, are loc o f^tâlnire a delegaților echipelor de fotbal din campionatul Județean. Ea este foarte importantă, întrucât se va realiza cu acest prilej programarea ediției 2006 - 2007 a respectivei competiții. Nu va fi ușor, întrucât există păreri divergente în acest sens. (V.N.)

■ Motocicliști înjurați, 
amenințați cu coasa și 
biciul de hunedoreni, la 
Raliul Romaniacs.Petroșani (C.M.) - Mai mulți hunedoreni au fost deranjați de participanții la Raliul de hard-enduro Red Bull Romaniacs care își derulează una dintre etape în zona Munților Parâng și au fost implicați în diverse incidente cu piloții. Astfel, italianul Giovanni Sala, concurent la clasa profesioniști, susține că a fost lovit cu biciul, ieri, în Munții Parâng, de către un căruțaș în momen-

FC CIP victorioasă în UngariaDeva (C.M.) - FC CIP Deva, campioana României la futsal, a început cu dreptul seria amicalelor tari din această vară, impunân- du-se, ieri, la Budapesta, cu scorul de 5-4 în partida cu campioana țării vecine, Goddol- loi FC Budapesta. „A fost un meci de un nivel excelent, în care ai noștri au jucat foarte bine. Echipa maghiară care are 9-10 jucători la națională a deschis scorul (1-0), dar noi am întors rezultatul la 2-1, după care până la pauză ei au egalat (2-2). în repriza secundă, ne-am impus categoric, scorul fiind la un moment dat 5-2, după care ai noștri s-au jucat cu ocaziile și diferența s-a redus la 5-4. Golurile noastre au fost marcate de Măgureanu, Bîrcean, LupU, Al-Ioani și Matei”, comenta Cristi Radu, directorul sportiv al FC CIP. Săptămâna viitoare, în 22 sau 23 august în Sala Sporturilor din Deva, se va disputa partida revanșă. FC CIP își evaluează prin aceste meciuri nivelul de pregătire înainte de startul sezonului com- petițional intern și își pregătește participarea în Cupa UEFA la futsal.

Se caută campioane

CER Timișoa -a- Fg Caracal_________ ___
Arbitri: Horea Ataudan - Gabriel Barjac, Silviu Mocanii. 
Observator: Mircea Axente.
FC Bihor - Building Vânju Mare_______________
Arbitri: Sorin Tarcea - Sorin Caia, Marius Nicoară. 
Observator: Flavius Domide.
IS Câmpia Turzii - Unirea Dej______ ______________
Arbitri: Valentin Igna - Aurel Florescu, Claudiu Florea - 
Sorin Mocan.
Observator: Atila Kannyaro

Dacia Mioveni - Boli 2 Timișoara_____________
Arbitri: lonuț Neagu - Vlad Bârleanu, Valentin Cristea - 
Viorel Coacă;
Observator: Vasile Mihu.
Corvinul 2005 Hunedoara - FC Bala Mare_________
Arbitri: Stefan Erdei (Oradea) - Horia Bochiș (Dej), Gabriel 
Dan (Timișoara). Rezervă - Daniel Haidiner (Hunedoara). 
Observator: Virgil Dridea (Ploiești).
Gaz Metan Mediaș - Minerul Lupeni __ ________
Nu se dispută, joc reprogramat.
Univ. Cluj ■ FC Târqoviște_______ __
Arbitri: Victor Berbecaru - Nicoiae Dobrică, Florin Păunes- 
cu - Tudor Marchiș
Observator: Cornel Sorescu.
CSM Râmnicu Vâlcea - Apulum Alba lulla
Arbitri: Eduard Constantinescu - Dan Nițu, Dragoș Vlad. 
Observator: Ion Danciu.

FCM Reșița - Auxerre Lugoj _______
Arbitri: Cristina lonescj - Fevronia Ion, Carmen Neagu - 
Vasile Balaj
Observator: Vasile Popa.

■ CNS Cetate Deva 
organizează selecții la 
gimnastică, atletism și 
gimnastică aerobică.
Ciprian Marinuț______________
ciprian. marinut@informmedia.roDeva - Școala sportivă “Cetate” Deva, devenită nu demult Colegiul Național Sportiv “Cetate”, nu mai are nevoie de prezentare. Renumele acestei instituții de învățământ care are clase speciale de gimnastică artistică, atletism și gimnastică aerobică e susținut de performanțele de excepție ale unor nume grele din sportul mondial. în capul listei e bineînțeles unica Nadia Comă- neci. Urmează o galerie impresionantă de campioane care au scris istoria de aur a gimnasticii românești. Există și generația actuală care muncește din greu la antrenamente, pentru a atinge nivelul de performanță al celor care au dat școlii sportive de la Deva renumele de “Școala

IVI uiți accidentați la JiulPetroșani (MF) - Tehnicianul Florin Marin nu poate conta pe serviciile a cinci jucători, Adrian Drida, Ovidiu Panaitescu, Adi Lungan, Alin Lițu și Ciprian Petre, la meciul cu Gloria Bistrița, care se va disputa, vineri, în etapa a IV-a Ligii I. Adrian Drida, Ovidiu Panaitescu, Adi Lungan și Alin Lițu simt accidentați de mai multă vreme, iar lui Ciprian Petre i-a fost pus piciorul în ghips.
SperanțekJrț. Fostul jucător al Gloriei Bistrița, Marian Constantinescu, este convins că este timpul ca Jiul să câștige primele puncte. „Bistrița nu este un adversar ușor. Ne așteaptă un meci greu contra unei echipe bune, cu un antrenor tânăr și valoros. Ne dorim mult să câștigăm acest joc. Ar fi o gură de oxigen pentru noi”, a spus Constantinescu. Pe de altă parte, Alin Lițu, accidentat în primul meci de campionat, cu FC Argeș, și-a reluat, miercuri, antrenamentele, dar va lipsi din meciul de la Bistrița, nefiind complet refăcut. Nu este exclus ca, până la revenirea pe teren, jucătorul să mai facă un RMN pentru a vedea dacă este complet refăcut.

Controversata 
PonorBucurești (MF) - Președintele FR Gimnastică, Adrian Stoica, a declarat, miercuri, că nu vrea să se îmbete cu apă rece în privința revenirii Cătălinei Ponor în echipa României la CM din Danemarca și a adăugat că s-ar fi așteptat la un răspuns oficial din partea ei în acest sens. „Oficial, n-am mai vorbit cu Cătălina Ponor de trei săptămâni în privința revenirii în echipa României la Mondiale. înclin să cred că nu dorește să revină, dar ar fi fost elegant să ne anunțe oficial. Am auzit în aceste zile că are probleme cu sănătatea, deși până acum nu s-a pus problema niciodată de afecțiuni majore. Nu vreau să mă îmbăt cu apă rece crezând până în ultimul moment că va participa la Mondiale”, a declarat Adrian Stoica. Președintele FR Gimnastică a mai spus că marea problemă în aceste zile este reprezentată de faptul că echipa masculină a pierdut un component de bază, pe Alin Jivan, care s-a accidentat la pregătiri. Oficialul FRG a mai spus că înscrierea nominală a gimnaștilor la CM din Danemarca va fi făcută cu o lună înainte de startul competiției, programată în intervalul 13-21 octombrie.

Motocicliștii au fost șicanați tul în care a trecut pe lângă a- cesta. „Căruțașul a spus că i- aș fi speriat caii”, a spus Sala.Un alt pilot, românul Lau- rențiu Nedelcu, participant la clasa Hobby, a fost amenințat 
campioanelor”. Dar pentru ce această încercare de a exprima în cuvinte valoarea unei școli pentru reputația căreia cuvintele sunt mici? Pentru că în România anului de grație 2006 copiii nu mai sunt atrași de sport. Iar CNS Cetate și celelalte școli și cluburi sportive din țară nu mai beneficiază de o arie de selecție atât de amplă ca în alți ani.
Selecții zilniceScăderea numărului populației și implicit a numărului de copii sunt probleme pentru multe școli din țară care se văd în situația de a nu avea materie primă. Accesul la numeroase canale tv, la calculator, dar și multe alte aspecte ale vieții moderne sunt elemente care îndepărtează copiii de sport și dau mari bătăi de cap școlilor sportive și cluburilor. Iar peste toate vine “tăvălugul” economic, întrucât există mulți copii care și-ar dori să facă sport, dar nu pot fi susținuți financiar de părinți. în acest context, CNS

I șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeiJJJJ
Vara asta, Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!

I Vroi și vacanță, vrei să te și răsfeți, dar la 
inîoarcerea din concediu ai vrea, totuși, să 
găsești o altă sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi ne-am gândit la tine, iți rămân bani și

i de mare, cu siguranță!

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

P- pfîță de ace>> concurs! 
Abonează-te acutul

cu o coasă de către o săteancă, supărată că motociclistul a trecut prin curtea ei, deși pe acolo era marcat traseul. „Am trecut pe lângă ea, a venit cu coasa spre mine, iar când am ajuns în partea cealaltă a terenului, i-am urat numai de bine”, a spus Nedelcu.De asemenea, piloții de la clasa profesioniști, care trebuiau să treacă pe sub un pod de pe lângă telescaunul din Parâng, au fost înjurați și amenințați cu o lopată de către un sătean deranjat că mo- tocicliștii îi tasau iarba, pe care avea de gând să o cosească. în localitatea Câmpu

Toate micile gimnaste visează să ajungă campioaneCetate organizează până în data de 31 august, de luni până vineri, între orele 8.00 - 16.00, selecții pentru completarea grupelor de grădiniță și a claselor I și a V-a. în plus, se vor derula în duminicile din 27 august și 3 septembrie două acțiuni speciale de selecție.La grădiniță și clasa I se fac selecții doar pentru gimnastică artistică, iar la clasa a V-a se derulează selecții la atletism și gimnastică aerobică. “în cadrul școlii activează un colectiv de antrenori cu un palmares impresionant, iar învățătoarele sunt printre cele mai bune din județ. Oferim

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

Unde te poți abona?
la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva. 

Strada 22 Decembrie, numărul 37A,
la poșta.

- sau daca vrei ca organizatorii noștri de 

Parâng lui Neag, un sătean le-a cerut taxă organizatorilor, pentru că motocicliștii treceau prin fața casei sale, el primind suma de 200 de lei.Etapa a treia, dintre Sibiu și Petroșani, a fost câștigată, la secțiunea profesioniști, de către francezul Gau Michel, cu timpul de 6 ore șl 51 de minute.Francezul a fost urmat de italianul Giovanni Sala, 7 ore și 11 minute, și Alex Antor, din Andorra, 7 ore și 22 de minute. în clasamentul general al clasei profesioniști, după două etape, conduce francezul Gau Michel.

condiții bune de cazare în internat la prețul de 200.000 lei pe lună și asigurăm masă la un cost de 67.000 lei pe zi. Pe parcurs elevele cu performanțe bune pot beneficia de burse”, afirma Adrian Liga, directorul CNȘ Cetate. Așadar dragi părinți care vă aflați în situația de a alege viitorul copiilor dvs., luați în considerare și această ofertă a școlii sportive din Deva. Și... poate steaua copilului va străluci în arena performanței sportive. Iar dacă nu va fi să fie, veți fi măcar mulțumiți că prin sport copilul dvs. e mai sănătos, mai ordonat și mai puternic decât ceilalți.

presa sa vina chiar la line acasă, -.una la 
numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pol participa angajatir 
S C. Infoim Media S R.L. și nici iudele aces
tora de gradele I și II.
Fatragerea va avea loc, la sediul ledactiei, 
in data de 29 august.
Numele câștigătorului va fi public at in 
paginile ziarului din dai a de 30 august.
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275. inierioi 8806. Persoana de 
c ontact: Magdalena Serbau.
Succes!

mailto:marinut@informmedia.ro
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Solicită control antidoping/ /
PESCORT M• Arbitri români la CM. Arbitrii Adrian Olteanu și Gui Vasile au fost selectați de Federația Internațională de Lupte pentru a conduce meciuri din cadrul CM de juniori și seniori, din septembrie, dar și din cadrul CM 2007. CM de juniori va avea loc în Guatemala (29.08. - 3.09.), iar cel rezervat seniorilor, în China (26.09. - 1.10.), (MF)
România se menține pe 
locul 26București (MF) - Echipa națională a României se menține pe locul 26, cu 834 de puncte, în clasamentul FIFA Coca-Cola, dat publicității, miercuri, informează site-ul oficial al forului mondial. Adversarele României în grupa G de calificare la Campionatul European din 2008 se află pe următoarele locuri: Olanda - locul 6 cu 1322 de puncte, Bulgaria - locul 36 cu 716 puncte, Slovenia - locul 58 cu 505 puncte, Albania - locul 62 cu 478 de puncte, Belarus - locul 69 cu 453 de puncte și Luxemburg - locul 195 cu trei puncte.

■ FC Național e dispu
să să suporte cheltuie
lile unui test antidoping 
la meciul cu CFR Cluj.București (MF) - Conducerea FC Național a solicitat efectuarea controlului antidoping la partida din de-

i MnR CI ■■ aod|ll ■ tMt

1 .Brazilia 1649 puncte

Ptltnete. 20 <%t poziții In această ierarhie sunt seu- 
țtâe de următoarele Mpaoantotta’

2-ttalla 1530
a.Argentifta 1479
4,Franta 1462
5.WI 1434
S.OIanda 1322
7Spanla 1309
8.Portugalia 1301

; 9-Germanla . 1229
lO.Cehia 1223
U.NIsefla 1149
12. Camerun 1109
13.0veția 1028
14Uruguay 985
15.Ucraina 954
16. Mexic 928
11. Danemarca 927
18. Coasta de Rldeș 909
19. Paraguay 892
20. Suedia 886

MNcml clasament va fi tot publicW la » 
septembrie.

Nu se supărăPreședintele CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a declarat, că oficialii de la FC Național nu au de ce să îi suspecteze pe jucătorii clujeni că folosesc substanțe interzise și că singurul produs dopant utilizat de formația sa este antrenorul Dorinei Munteanu. „Nu este nici o problemă dacă au cerut control antidoping la meciul cu noi. Ei ar trebui să îl întrebe pe Dună de ce jucătorii lor aleargă mai puțin decât ai noștri. CFR recurge la o singură substanță dopantă și aceasta se numește Dorinei Munteanu”, a explicat Mureșan.
Remiză albă pentru

CIIM Dempsey, autorul unicului gol al echipei SUA la CM 2006, a fost suspendat, marți, pentru două meciuri de Liga Americană de Fotbal, deoarece l-a lovit cu cotul pe unul dintre coechipierii săi din națională, intr-un meci din campionat, (Foto: epaj

■ Naționala Bulgariei, 
adversara tricolorilor în 
preliminariile CE a re
mizat cu Țara Galilor.București (MF) - Reprezentativa Bulgariei, adversara României în preliminariile Euro- 2008, a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul amical susținut, marți, în compania echipei similare a Țării Galilor. Antrenorul Bulgariei,
Spaniolii, criticați de presăMadrid (MF) - Reprezentativa Spaniei și antrenorul Luis Aragones au fost criticați, ieri, după remiza, scor 0-0, din meciul amical cu Islanda, presa spaniolă apreciind că aceasta a fost cea mai slabă prestație a primei reprezentativei din ultimii doi ani. „Este unul din cele mai slabe meciuri de când sunt selecționer”, a recunoscut chiar Aragones, admițând că „duritatea” Islandei în meciul de la Reykjavik a arătat că preliminariile pentru Euro- 2008 vor fi „dificile”. Presa spaniolă este îngrijorată mai

Scoțian la naționala ArmenieiErevan (MF) - Scoțianul Ian Porterfield, fost antrenor al echipelor Chelsea și Aberdeen, a fost numit, ieri, în funcția de selecționer al Armeniei, a anunțat Federația Armeană de Fotbal. Porterfield, în vârstă de 60 de ani, care a jucat la Sunderland și Sheffield Wednesday, în anii '60-70, a semnat uh contract valabil până în 2007. Detaliile financiare ale contractului nu au fost date publicității. „Sunt optimist în ceea ce privește noua mea echipă. Cred că experiența mea îmi va permite să obțin câteva succese cu Armenia”, a spus Porterfield. Porterfield și-a început cariera de antrenor în Scoția, la Aberdeen (198&88), iar apoi a antrenat echipe din Anglia, Reading (1988- 91) și Chelsea (1991-93). A fost selecționer al Zambiei, Arabiei Saudite, statului Zimbabwe, Omanului, statului Trinidad-Tobago, iar în 1996 a fost antrenor secund la Bolton. în luna aprilie a părăsit funcția de antrenor al echipei Busan Park, din Coreea de Sud.

Premieră la 
rugbyBucurești (MF) - Comisia Centrală a Arbitrilor din cadrul FR Rugby a realizat, marți, o premieră pentru sportul românesc, analizând meciurile din etapa a doua a Diviziei Naționale într-o tele- conferință, transmisă pe Internet cu web-cam, la care au participat 19 arbitri din 3 orașe. Prin intermediul camerei video au intrat în legătură directă 5 arbitri din Buzău, patru din Iași și zece din București, aceștia analizând partidele disputate în etapa secundă a Diviziei Naționale.

Jucătorii iui Dorinei Munteanu sunt suspectați de folosirea substanțelor interziseplasare cu CFR Cluj, programată, sâmbătă, de la ora 17.00, în cadrul etapei a IV-a a Ligii I, a anunțat, ieri, directorul sportiv al grupării bancare, Mihai IonescU. în acest sens, FC Național a trimis deja o adresă către directorul Agenției Naționale Antidoping (ANAD), Grațiela Vâjâială.„Am făcut acest demers pentru că vrem să eliminăm orice suspiciune. Conform procedurii oficiale, fiind echipă oaspete, noi vom suporta cheltuielile celor 4

Hristo Stoicikov (Foto: EPA)Hristo Stoicikov, a introdus în teren următorii jucători: 
ales pentru faptul că Islanda face parte din grupa F, alături de Spania, Suedia, Danemarca, Letonia, Irlanda de Nord și Liechtenstein, echipă contra căreia ibericii vor începe campania de calificare, în 2 septembrie. „O Spanie fără imaginație a fost incapabilă să marcheze un gol în poarta modestei Islanda”, scrie cotidianul AS. „După încheierea acestui trist meci putem să ne întrebăm care sunt adevăratele merite pentru care Luis a fost reconfirmat în funcție după eliminarea din sferturile CM”, scrie Marca.
Record la
■ Tatyana Lysenko, din 
Rusia, a depășit vechiul 
record cu 39 de cen
timetri.București (MF) - Atleta Tatyana Lysenko a stabilit, marți, la reuniunea atletică de la Tallin, un record mondial la aruncarea ciocanului, cu o performanță de 77,80 metri, care a depășit-o pe cea de 77,41 metri, stabilită tot de sportiva rusă pe 24 iunie. Atleta în vârstă de 22 de ani a câștigat în urmă cu o săptămână și titlul european al probei, la Goteborg. Reușita de la Tallin (Estonia) este cel de-al treilea record mondial al lui Lysenko. Conform procedurilor IAAF, recordul mondial trebuie ratificat de forul mondial. 

teste antidoping care vor fi efectuate jucătorilor celor două echipe”, a afirmat lones- cu.
Recuză arbitrulGruparea bancară a depus, ieri, o cerere oficială și la Comisia Centrală a Arbitrilor, prin care solicită recuzarea centralului Anton Heleșteanu, desemnat să conducă meciul cu CFR Cluj de sâmbătă. Conducerea FC Național susține că Heleșteanu este un apropiat al grupării clujene, ca urmare
StoicikovPetkov (Ivankov, '46) - Kishi- shev (I. Todorov ’73), Kirilov, Tomasici, Wagner - Angelov (Iliev '81), Berbatov, Peev (Georgiev '56), Iankov (S. Todorov '64) - M. Petrov (Lazarov '57), S. Petrov.Stoicikov a fost prezent aseară la meciul amical al României cu Cipru de la Constanța, pentru a spiona naționala antrenată de Pițurcă la ultimul test înaintea meciului oficial din preliminarii.

Campionii, huliți la ei acasăRoma (MF) - „Titlul mondial nu ne-a schimbat. Livorno spune nu echipei naționale și fotbalului patronilor”. Acesta este mesajul lansat, ieri, de „Ul- trașii” din Livorno, înaintea meciului amical Italia - Croația, de pe stadionul Armando-Picchi. Cei mai fideli suporteri ai echipei toscane susțin că in tribuna lor (Curva Nord) nu vor susține Italia, ci doar „Livorno, orașul, împotriva fotbalului patronilor”. „Nu 
aruncarea ciocanului

Tatyana Lysenko (Foto: epai

a unui incident petrecut în urmă cu două sezoane. Atunci, centralul a fost surprins urmărind împreună cu câțiva oficiali clujeni un meci ,de Divizia B al echipei Universitatea Cluj, chiar înaintea unei partide a formației CFR pe care trebuia să o arbitreze, „în cazul în care Heleșteanu nu va putea fi schimbat până la ora meciului cu CFR, propunem ca observator de arbitri la această partidă să fie președintele CCA, Gheorghe Constantin în persoană”, a menționat Mihai Ionescu.
iesaltate ansisala

Islanda - Spania_______a-flj j
Țara Galilor - Bulgaria 0-0 
Slovenia - praef 1 t 
Au marcat: Sukalo '83 z Benay- 
oun '81
Slovacia ?
Au marcatVȘebo^'31, '75. 'M* /' 

UcrAiria - ’Azerbaidjan 6-0: ■'*" ' 
Au marcat: Voronin ‘3, 
Nazarenko’12, Rotan'25, Gusev 
'45. Vorobei 71. Bielik '90-1-1 I 

Gabon ■ Algeria____ 2-0_ ■
Au marcat: Mouluungui '65, >‘- 

sikadie '67
Gliana - jfogo
Au marcat: A.''Țachie-Mensan 
'60, R. Rimpong '90

există nimic de sărbătorit. *■ Trândăvia bucuriilor după Cupa Mondială din Germania a întărit capacitatea, italienilor de a transforma $ înfrângerile în victorii și dfe, a îngropa greșelile sub un ’ naționalism ridicol”, sub- liniază „Ultrașii”, referindu- ? se la scandalul meciurilor trucate dîn Italia. Eltrașii • care mai degrabă vor să' „conteste” decât să „primească” naționala invită la. „eliberarea sportului de cer puternici”. ’ F ri
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Vând ap. 1 cameră (01)

• earner* cămin, bl. CM5, Hunedoara, preț 
convenabil, etaj 1, mobilată, ocupabilă imediat 
Tel. 0744/850309.

Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, lemkfecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• bucătărie, dependkițe, beci, curte, grădină, 
Hunedoara, beciul poate fi transformat în 
apartament; lichidez gospodărie. Tel. 
07^(495019. CT)

•"Deva, Al. Salcâmilor, bl. 32, ap. 41, sc. 3, 
preț negociabil. Tel. 0720/834127. (5/15.08)

• Deva, Kogătoiceani, etaj 4, semidecomandate, 
multiple îmbunătățiri, gresie, faianță, jaluzele 
exterioare, centrala termică, preț 950 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/819189,0254/21558a <T)

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

• wgent, Deva, Str. Minerului, preț negociabil. 
Tel. 0746/175059. (T)
• Deva, zoria Trident, etaj 2, amenajat 
contorizări, preț 81.000 ron, telefon 0726/710903. 
(Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, gresie, etaj 3, zona Bălcescu, preț 
780 milioane, negociabil, telefon 0742/019418 
(Al)
• circuit centrală termică, parchet gresie, 
faianță, ușă metalică, etaj 2, Bălcescu, preț 93000 
lei, telefon 0745/639022,0726/316796. (Al)
• circuit contorizări, etaj 1, zona Astoria, preț 
80.000 lei, telefon 0745/639022,0726/316796 (Al)
• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208 0721/985.256. 
(A6)

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:
web: www.abomix.com

(59393)

• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235.208; 
0721/985256 (A6)
• urgent zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et. 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• hifiu Manlu, 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, bine întreținut bloc de cărămidă, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808 (A4)
• zona Decebal ■ Uleia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță, gaz 2 focuri, ocupabil 
repede - urgent ■ preț 117.000 ron, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Șc. 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 modifeată, 
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 98.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etajl, 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-duf Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• zona Progresul, circuit, et. III, parchet, gresie, 
faianță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona Gojdu, dec., parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț 83.000 RON, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec., parchet, gresie, faianță, CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat, preț 
145.000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Maniu, parchet apometre, reparti
toare, gaz contorizat, vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578. (A8)
• luliu Manlu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișului, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 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 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228 (A5)
• in drcult, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări, etaj 3. zona Gojdu, preț 93.000 RON. 
Tel. 231800; 0745-511776. (A9)
• decomandate, amenajat occidental, balcon 
închis, zona BCR, vedere spre parc, preț neg. Tel. 
23180- i A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• Deva, plata imediat telefon 215212 (Al)
• zona Decebal, Ion Creangă luliu 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)
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• Deva, zona Bălcescu, etaj 2, centrală termică 
termopane, balcon, superamenajat, preț 35000 
euro, telefon 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, termopane, centrală 
termică parchet, gresie, etaj 1, zona Astoria, 
preț 980 milioane, negociabil, telefon 
0742/019418 (Al)
• zona Liliacului, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec., parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• urgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• 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 142000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• etaj 1, decomandate, balcon, 2 băi, apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, ocupabil 
imediat, preț 50.000 euro negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498 0788/165702. 
(A4)

ai >

• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță ocupabil. repede, se dă 
și mobilat preț 87.000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4.I
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet, amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON negociabil, tel. 232808 (A4)
• decomandata2 băi, 3 balcoane, etaj interme
diar, în L-uri pe bd. I. Maniu, preț neg. Tel. 231800. 
(A9)
• dec, camere cu parchet contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, neg. 
Tel. 231800. (A9)

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)

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

• etaj 1,100 mp, occidental, renovat centrală 
termică termopane, ușă metalică 49.000 euro 
negociabil, telefon 215212. (Al)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, parchet 
gresie, faianță centrală termică etaj 2, zona 
Astoria, preț 13 mid. negociabil, tel. 0742/019418 
(Al)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985^56. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
■ zonă centrală, ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358 
(A6)
• etaj I, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228  (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387898 0742/005228 (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 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896,0742/005228.  
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387898 0740/914688. (A5)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau la 
schimb cu ap, 2 camere, în zonă centrală plus 
diferență tel. 0745/302200,232808 (A4)
• etaj 1, zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centralătermică 2 băi, fără modificări, 
sau la schimb cu apartament 2 camere, în zonă 
plus diferență minim 43.000 ron, tel. 0723/251498 
232809. (A4)
• dec, zona pieței centrale Deva, etaj 1,2 băi, 
balcon deschis, centrală termică vedere în două 
părți, preț 140.000 RON, neg. Tel. 231800; 0745- 
511776 (A9Î

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară 
centrală termică SV130 mp, 240.000 ron, telefon 
0722/564004. (Al>

Vând case, vile (13)

• nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, SC 240 
mp, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică 400 mp teren, tel. 0722/564004. (Al)
• centru. Deva, 2 intrări, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță 600 mp teren, apă gaz, 
canalizare, livada, 350.000 ron, tel. 215212. (Al)
• vH P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208 0721/985256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208 0724/620358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• Deva, vlă, P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578 (A8j
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- Execută lucrări de construcții și 
instalații termo-mecanice rețele de 
distribuție apă. Relații la tel.: 731. 517

Firmă atestată I.S.C.I.R (590851 0722 / 876. 428
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S.CSepe Instal Com S.R.L. Orăștie
construcții metalice, industriale și pentru terți, 
instalații de ridicat, 
prelucrări prin așchiere, instalații electrice, 

a&jtore și de gaz, aer condiționat.
gunȚerji autorizați ISCÎR, PTA 1 și PTC 9. 

•|Ke!Șțîrsuplimentare la
&î 1 0254-243335 Fax 0254- 243334

' ,JL ~ Jinî găsiți ceea ce căutați! g 

Vă așteptăm! ffl

• Deva, vBă, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578. 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță, 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară, bucătărie, 
pivniță, curte, grădină, teren 1000 mp, piscină, 
panoramă frumoasă, preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• urgent, tn Deva, 5 camere, bucătărie, baie, 
amenajată, gresie, faianță, încălzire sobe de 
teracotă pe gaz, garaj, curte, ST=430 mp, FS=14 
m, zona Viile Noi, preț 400.000 RON, neg. Tel. 
231800;0740-317313. (A9)

t
Cumpăr casă (14)

• cu grădină, Deva sau Simeria, plata imediat, 
telefon 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă, anexe gospodărești și grădină In 
Ilia, Str. Brodului, preț 2,5 mid. lei, nego
ciabil. Relații Ilia, str. T. Vladimirescu, nr. 21 
C. Tel. 282724. (3/8.08)

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. 0746/779288. (A8)

Vând garsoniere (19)

S.C PARTCHER LEG IS SRL Di
Tel. 0765-243768 0788.189.103

«înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică ia redactarea contractelor

» reprezintă în instanță interesele persoaneiorjuridice.
(59240)

COWI Construcții civile și Industriale
Oi.lribuți. malorialti construcții

Comerț ol«etrocasnico

• In Hunedoara, Bdul Dacia, bl. Gl, etaj 4, gaz 
contorizat, balcon închis, faianță vedere spre 
Artima, bine întreținută 30 mp, preț negociabil. 
Tel. 711152. (T)
• sau închiriez garsonieră Deva, str. 
Zamfirescu, decomandate, amenajată balcon 
închis, mobilată elegant, preț 77.000 ron sau 120 
euro/lună negociabil. Tel. 0720/670305, 
0720/462263. (T)
• Deva, zona Gării, etaj 1, termopane, ușă 
metalică parchet, contorizări, preț 77.000 ron, 
telefon 0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, ST 36 mp, etaj inter
mediar, zonă centrală preț 77.000 lei, telefon 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Deva, etaj 1, 32 mp, balcon, renovată, 
mobilată totul.nou, 52.000 ron, telefon 215212. 
(Al)
• zona Progresul, vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 66.000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,232808. (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, 
0724/620.358. (A6)
• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• zona Dada, dec., et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)

• zona Dada, 2'camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz. bine întreținută preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Eminescu, parchet, gresie, faianță dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542,. seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• cameră 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, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată, parchet, 
balcon, Mărăști, preț65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228. (A5)
• decomandate, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă, preț 90.000 
RON, neg. tel. 231800; 0740-317314. (A9)
• dec, In Deva, suprafață mare, contorizări, 
balcon, ocupabilă imediat, etaj 3, Bd. Decebal, 
preț 25.000 euro, neg. tel. 231800; 0745-511776. 
(AS)

• teren pentru construcție case, posibili
tate de parcelare, de la 500 mp ■ 1000 mp - 
10.000 mp până la 20.000 mp, zona Zăvoi, 
drumul Archiei, preț negociabil; nu sunt 
agent Tel. 0729/668841. (9/15.08)

• intravilan, 4500 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358. (A6)
• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, 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 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona Bejan, Deva, S 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 20 euro/mp. Tel. 231800; 
0745-511776. (A9)

• luliu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă menajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garaM' 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ALSbekiluLgarsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et. 2, gresie, faință parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
Ibd. L Maniu, Deva, S 35 mp, amenajat, 350 
euro/lună Tel. 231800; 0740-317314. (A9)

Auto românești (36)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare teren intravilan la șosea, Deva șau 
împrejurimi, plata imediat, telefon 215212. (Ai)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, posibilitate construcție suprae
tajată Relații la tel. 0722/442789. (12/16.08)

Cumpăr garsoniere (20)

• Deva, piața Imediat, tel. 0740/210780. (Al)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. CT)

• 430 mp teren, toate fadrtățile, gaz, apă, 
canal, curent, asfalt, împrejmuit gard, la 
soluție definitivă TeL 0765/246805, 
0721/612008,0254/224114, (5/1458)

• 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, 
0723/732560.

• intravilan In Mintia, 2600 mp, toate 
utilitățile în apropiere, preț 8 euro mp. Tel. 
217759,0746/164081. (6/16.08)

• teren extravilan, comuna Leșnic, pădure 
în apropiere, ieșire la șoseaua națională, 
9000 mp, preț 3 euro mp. Tel. 217759, 
0746/164081.(6/16.08)

cqhtamu ANGAJEAZĂ 
CoHTWBILITATE PRIMARĂ
CERINȚE: 
-cunoștințe minime de
contabilitate;

- cunoștințe IT; 
■vârsta maximă 40 ani.
AVANTAJE: 

-salariu motlvant.

CONTABIL- SEF
CERINȚE:
•experiența in domeniu min.S ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motivant;
-condiții de lucru într*o 
echipă dinamică

Calculatoare si accesorii 
(51)

ReL la Tel 0723/400 638 sau 0254/772 221 (58560)

• teren In localitatea Boholt, nr. 72, comuna
Șoimuș. Relații la tel. 0721/260278,237647. (T)

• teren intravilan, în spatele magazinului 
Trident Relații latei. 0722/442789. (12/16.08)

• Deva, 80 mp, la stradă occidental, termopane, 
gresie, faianță baie, 55.000 euro, tel. 215212. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)

Imobile chirii (29)

• ofer pentru închiriere birou, 50 mp, 
clădirea Cepromin, etaj 3. Tel. 0727/347566. 
(8/16.08)

ÎNSCRXE-TE ACUM LA CURSURI! wulHMEDIA

■ OPERARE PC (după programa ECDL| g
■ Cursuri do vară pentru copil 
iEquaISklIls sl J
• LIMBI STRĂIN

TEL; 0254.206.210
MOB; 0723.Î30.463
E-mail: .offîc.e@hrn...ro
Site. www.iim.FQ

AJk.- i*’țo Vntorărr n» jfi. in

O BENE international 

calculatoare 
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

iMMftstef Mract listMM mI fi mcmI ImmI

Deva, Aleea Viitorului, Ni.2
Crucea Roșie) 

(56963)

Promoție:
PIV ron mu «im

• intravilan, 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, 
0721/985.256. (A6)

• primesc 2 fete în gazdă cameră separată 
condiții excelente. Relații latei. 225332. (T)
• primesc in gazdă2eleve de lațară preferabil 
clasa a IX-a , condiții foarte bune, acces 
bucătărie, baie, tv cablu, centrală termică 
aproape de Liceele Traian, Energetic, G. Moisil. 
Tel. 229897. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată 80 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• spațiu comercial, B-dul luliu Maniu, occi
dental, la bulevard, 35 mp cu baie, 350 euro/lună 
telefon 0740/210780. (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288. 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+1, 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 Patriei, parter, 2 camere semidecoman
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)

A
N
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• vând Aro 10, af 1990, preț 500 euro, 
motopompe 220 V capacitate 100 mc/h, 
menghină 150 mm, cazan țuică 501, preț nego
ciabil. Tel. 0254/218165, după ora 20. (T)
• vând Dada 1300, af 1978, bine întreținută unic 
proprietar, preț 850 euro, ușor negociabil. Tel. 
214504.CD
• vând Super Nova Confort, af 2002, luna .11, 
vopsea metalizată 48.000 km, unic proprietar. 
Tel. 0744/125690. (T)
• vând urgent Dacia 1310, CN3, af 1999, dotat 
GPL, omologat RAR, taxe la zi, unic proprietar, 
asigurare Casco, culoare alb 13, preț 72500 
milioane lei, negociabil. Tel. 0724/750637. CD

Auto străine (37)

• vând Opel Zafira 2.0 DTi 16 v; af 2001, unic 
proprietar, vopsea metalizată toate extrasele, 
full, stare ireproșabilă sau schimb cu gama 
Daewoo, Super NovalSolenza plus diferență Tel. 
0723/270348. CD

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând banzic tip Husqvarna, cu toate 
dotările și pendulă debitat cherestea, preț 
1500 euro, negociabil. Tel. 0721/051164.

• vând abridit cu circular, motor monofazic 1/2, 
preț negociabil. Tel. 0254/263598. (T)

• închiriez garaj de bloc numai pentru mașină
Tel. 219386, după ora 20.CD

Mobilier și interioare (47)

• vând cuier din nuc, vechime de peste 100 ani, 
foarte frumos, și cântar-platformă cântărește 
până la 110 kg, fabricat de Balanța Sibiu, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560. (D
• vând mobilâ 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)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

^1 K CRIOTI || DMSȚlWASTiBL»»
SERVICII DE CURĂȚENIE

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

Tcl/Fax:0254/231552 Mobil:0721/03'2271 g

T5

în perioada 20 august - 29 septembrie 2006 Inspectoratul de 

Concurență Hunedoara efectuează monitorizarea ajutoarelor de 
stat din zonele defavorizate BRAD ți VALEA JIULUI.
Agenții economici trebuie să prezinte următoarele documente:
- bilanț la 30.06.2006;
- balanță verificare la 30.06.2006.
Agenții economici ce trebuie monitorizați vor fi contactați.

(60206)

Materiale de construcții (53)

• vând lemn pentru construcții: grinzi, 
scândură lațuri, diferite lungimi și grosimi, 
preț avantajos și transport gratuit Tel. 
0721/051164.(7/15.08)

Electrocasnice (56)

TRANSPORT PERSOANE
niQ Vis a vis de McDonald's

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

euro dus 
eurodus-înfont-15 zile - 
euro c/us-Fotors - 90 zf/e s

S.C. CCCF S.A. 
București - 
Sucursala 

Deva 
angajează contabil - 
studii medii sau supe

rioare, pe durată 
nedeterminată, cu 

vechime minimă 3 ani în 
domeniu. Relații la 

telefoanele 
0254/212320,212321 

sau la sediul firmei de pe 
Strada Rândunicii, nr. 5 

(pe DN 7, vizavi de 
Biserica Baptistă).

(60034)

• vând centrali termică Ariston, nouă preț 
negociabil. Informații la tel. 777365. 
(8022601/16.08)

PRIMĂRIA SIMERIA vă invita ta manifest 
Zilele Orașului Simeria

Joi, 17 august-ora 10,00
Manifestări sportive - Stadion Marmosim, 
Sala de Sport

Vineri, 18 august
Recital - Ducu Bertzi

- Celia
- Roy Martin - Norvegia
- Gillie - Norvegia
- Discotecă - Parcul Tineretului

Sâmbătă, 19 august, ora 18,00 |

Spectacol muzică populară

- Sava Negrean, Mariana Deac, Cristian 
Fodor, Lia Ciobanu, Lenufa Ungeneanu, Nelu 
Ban Fântână etc. (Parcul Tineretului)

Duminică, 20 august, ora 20.00
Recital - Danger

- Direcția 5
- Voltaj (Parcul Tineretului)

160280)

http://www.iim.FQ
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Sucursala Hunedoara

Decese (75)

Un ultim omagiu celui care a fost

anun)ă locuitorii și agenții economici din municipiul Hunedoara că, 
pentru efectuarea de lucrări de revizii-reparații și igienizare la Stația de 
Filtre Sân petru și bazinele de înmagazinare apă potabilă, se va sista 
furnizarea de apă potabilă in municipiul Hunedoara, după țum urmează:

1. în perioada 21 august 2006, ora 22.00 - 22 august 2006, ora 22.00, 
în tot municipiul Hunedoara, Hășdat și Peștiș

2. în perioada 23 august 2006, ora 22.00 - 24 august 2006, ora 24.00, 
astfel:

a) Sistare totală de apă in: Micro VI, VI Nord, VII, OM, OM Mic, Zona 
CHIZID

b) Sistare totală de apă la etajele superioare (III - X) din: Micro I, II, III, 
IV, V, CENTRUL CIVIC

c) Furnizare apă cu presiune scăzută la restul utilizatorilor (Centrul 
Vechi, case particulare și parter, etajul I, II din Micro I, II, III, IV, V, 
CENTRUL CIVIC)

Informații suplimentare la Dispecerat - Tel. 0254-712006.

(60224)

Familia greu încercată anunță încetarea fulgerătoare 

din viață a fiului lor

IONUȚOLARIU
în vârstă de 26 de ani. înmormântarea va avea loc 

sâmbătă 19 august, ora 14, de la Capela ortodoxă din 

cartierul Bejan, Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

IONUȚOLARIU
plecat prematur dintre noi. Fie ca îngerii să-i vegheze 

somnul de veci. Condoleanțe familiei îndurerate.Familia Mocanu Monica

Prestări servicii (72)

• vând frigider Arctic 240 I, preț 150 ron, și 
mașină de cusut electrică rusească, preț 200 ron. 
Tel. 220956. (T)
• vând ladă frigorifică 5 sertare, 300 ron, 2 cutii 
faianță 15/15, albă, 2 chiuvete cu suport metalic, 
butoi plastic 1501, negociabil. Tel. 0354/104796. 
(T)

• 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 frigider Zii, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 300 ron, negociabil. Tel. 
0720/400422. D
• vând mașină automată made Franța, garanție 
2 ani, 500 ron; combină frigorifică 4 sertare Elec
trolux, made Suedia, 500 ron, garanție 2 ani. Tel. 
218084, 0724/543045, 0722/586808, 0743/211074. 
(T)
• vând mașină de cusut Singer profesională 
electrică preț 700 ron. Tel. 237384. (5/16.08)

(11/16.08)
• cumpăr lăzi și paleți din plastic. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând calorifere din fontă 130 elemenți. Tel. 
0723/335189. (T)
« vând cărucior pentru copii, Baby Care, stare 
foarte bună preț negociabil. Tel. 0745/028269. 
(1/15.08)
• vând cânidor pentru copil și pătuț. Preț nego
ciabil. Tel. 0723/640499. (T)
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând lacăte antiefracție Diskus. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând mașină de cusut Singer, cu 25 de 
programe, reglată stare excelentă preț 700 ron. 
Tel. 237384. (T)
• 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 foarte avantajos. 
Tel. 212272,0723/732560. (T)

• absolvent ASE București, licențiat, specialitate 
contabilitate și informatică operare PC, lucrez 
în SAP, modul MM, aștept oferte, pregătesc 
operatori SAP modul MM. Tel. 0745/260135. (T)
• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: pareze, coxartroze, circulație 
sanguină insomnii, stres, nevralgii, digestie, 
rinichi, tiroidă Tel. 0722/262712. (T)
• execut la comandă goblenuri pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.

Oferte locuri de muncă (74)

Pierderi (62)

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

<2/16.08)
• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare. Tel. 218084, 0724/643045, 
0722/586808. a)

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

Filiala „Poiana Ruscă" Teliuc S.A., 
Str. Minei, nr. 42, localitatea Teliucu Inferior, jud. Hunedoara, 
anunță vânzarea unui obiectiv aflat în patrimoniu.

Vânzarea va avea loc prin licitație publică cu strigare, în data 
de 01.09.2006, ora 11, la sediul nostru din localitatea Teliucu 
Inferior, jud. Hunedoara. Ofertanții vor depune, până la data 
de 31.08.2006, la sediul unității, documentele prevăzute în 
caietul de sarcini. Informații la sediul nostru sau telefonul 
738001.

Licitația se Va repeta, în caz de neadjudecare, în zilele de 
15.09.2006 și 20.09.2006, în condițiile prevăzute de caietul de 
sarcini. (60221)

• vând capre de Banat 200 ron bucata, și 
țapi din aceeași rasă preț 300 ron bucata. 
Tel. 0254/260436. (10/16.08)

Instrumente muzicale (60)

• vând armonică marca Guerini, preț 550 euro, 
negociabil, și acordeon Velmeister Stela, 5 
registre și 3 registre bași, preț 10 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0726/621049. (T)
• vând pian Wendelin Vihan in Wien cu coadă 
scurtă placă de bronz și clape de fildeș, preț 
negociabil. Tel. 0254/210878 (T)

Altele (61)

• cumpăr butoaie plastic, volum minim 200 litri. 
Tel. 0724/188255. (3/16.08)

• pierdut ateetat transport marfă pe numele 
Jula Marian. Se declară nul. (2/15.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Andriucă Emil. Se declară nul. (4/16.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
David Cristian Octavian. Se declară nul. (1/16.08)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

Informația te privește!

• AC METAL EXPRES SRL Deva, Str. 16 Februarie, nr. 
3, angajează macaragii, mecanici utilaje, 
buldozeriști, muncitori necalificați. Tel. 0254/219522.

(6/15.08)

• societate comercială angajează muncitori neca
lificați pe durată determinată (3 luni) și inginer 
horticultor sau peisagist. Relații la tel. 0745/625759 
sau 0744/707994. (10/15.08)

• Societate comercială producție tâmplărie 
aluminiu și PVC angajează lăcătuș mecanic. Expe
riența constituie avantaj. CV-urile se trimit la 
tel./fax 0254/233243. (3/15.08)

Primăria Comunei Certeju de Sus, 
Consiliul Local al comunei Certeju de Sus 
cu sediul în comuna Certeju de Sus, localitatea Certeju de Sus, Str. Prin

cipală, nr. 171, județul Hunedoara, organizează, în data de 08.09.2006, ora 
14,00, licitație publică deschisă privind vânzarea obiectivului «Stație p Rețea 
CJLT.V.' în localitățile Certeju de Sus, Hondol și Bocșa Mică.

Condițiile de participare la licitație:
- nu se pot înscrie persoane fizice,-
- candidații trebuie să facă dovada obiectului principal de activitate teleco

municațiile - proiectarea, execuția și întreținerea de rețele CATV;
- candidații trebuie să aibă o vechime de cel puțin doi ani în domeniu.
Caietul de sarcini și documentația necesară participării la licitația publică 

deschisă se pot achiziționa de la secretarul comunei Certeju de Sus, județul 
Hunedoara.

Costul caietului de sarcini și a instrucțiunilor de participare este de 250 lei 
RON; Garanția de participare la licitație este de 100 lei RON, garanție care se 
va restitui candidaților care au fost declarați necâștigători.

Prețul de pornire al licitației este de 122.702 lei RON.
Informații suplimentare se pot obține la telefoanele: 0254-648720 sau 

0744-337256. Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 
07.09.2006, ora 12,00.

(60217)

S.C. METALOTEX S.A Deva 
închiriază, în Orăștie, Str. 9 Mai, spații ce se pretează 

pentru activitate de producție sau depozite.Informații: zilnic, între orele 8,00 - 16,30, la tel. 0254- 211854, 0724287649, 0749182153 sau la sediul societății din Deva, Str. 22 Decembrie, bl. 4, parter.
(60212)

A 
ăl

I
în scopul reactualizării bazei de date cu codurile 

numerice personale, SC ENEL ELECTRICA BANAT SA 
- Sucursala Deva solicită tuturor consumatorilor 
casnici, facturați în sistem de autocitire, să se pre
zinte la ghișeele Societății cu buletinele/cărțile de 
identitate, până cel târziu în data de 31.09.2006.

(60001)

Plus
Pius Discount România BStâ ® fețea țș dșTengelmann, grup cu vechime si experiență la dve! mondial. Divizia Plus este deja existenta tsu peste 4,000 de magazine și 38.000 ae angaiățnn 9 pfi din Europa, in prezent în Romlnte ©riști 22 magazine Plus, urmând ca rețeaua să se extindă in următorii ani.

Pentru magazinele noastre din HAȚEG căutam:

GRECIA Vânzător/vânzătoare
THESSALONIKI KATERINI LARISSA ATENA Calitățile dumneavoastră:

orientarea către clienți este cea mai 
importantă prioritate a dumneavoastră 
capacitate de a lucra cu plăcere într~o 
echipă

• angajament personal și 
flexibilitate

• experiență în domeniu
- prezintă avantaj

Alătură-te acum echipei Micilor Prețuri!

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

Oferta noastră- • Procese de muncă optime pe baza unor tehnologii de ultimă oră • Loc de muncâ sigur și de viitor într o companie internațională 

și cte succes • O echipă tânără motivau • Bune sanse de formate a unei cariere pentru angajați! cu rezultate bune • Salariu motivant.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavostră cu mențiunea postului pentru care optați la următoarele coordonate:
Fax: 0244 - 408.109, E-mall: hr@plus-dlscount.ro. Numai candidații selectați vor fi contactați. |

>

(38906)

mailto:hr@plus-dlscount.ro


oi, 17 august 2006
. ... .....

• Mutații genetice. Consumul regulat de hot dog poate provoca mutații genetice, cunoscute a fi responsabile pentru apariția diverselor tipuri de cancer, este concluzia unui studiu al cercetătorilor de la Centrul medical al Universității din Nebraska.
• Prințesa la spital. Kiko, hora împăratului Japoniei, a fost internată ieri într-o clinică privată, pentru a se pregăti de nașterea unui posibil moștenitor la tronul Japoniei. Prințesa în vârstă de 39 de ani are o sarcină cu complicații.

„Fântâna 
tinereții"Miami (MF) - Iluzionistul David Copperfield va putea în curând afirma că a găsit modalitatea de a face să dispară pungile și ridurile de pe față, datorită unor ape din Bahamas. Vedeta a declarat că a găsit „fântâna tinereții” în sudul Bahamasului, în mijlocul unui arhipelag format din patru insulițe pe care le-a cumpărat recent contră sumei de 50 de milioane de dolari. „Am descoperit un fenomen real”, a declarat Copper- field.„Dată iei frunze moarte și le bagi în apă, acestea devin din nou pline de viață (...) Gândacii, insectele care sunt pe moarte, Vin în contact cu apa și pot apoi zbura din nou”.Copperfield a angajat biologi și geologi pentru a examina efectul potențial benefic al acestor ape.

XV Nu i se retrage premiul Nobel

Beyonce (Foto: epa)

Favorită
Londra (MF) - Starul 
muzicii R&B Beyonce 
Knowles are cele 
mai multe nomina
lizări la ediția din 
2006 a premiilor 
Music of Black Origin 
(Mobo), distincții 
care se vor decerna 
pe 20 septembrie, la 
Londra. Beyonce 
Knowles a fost nomi
nalizată la patru ca
tegorii: cea mai bună 
artistă internațională, 
cea mai bună 
cântăreață de R&B, 
cel mai bun Cântec și 
cel mai bun video
dip, pentru melodia 
„Deja Vu". Beyonce 
concurează la cate
goria cea mai bună 
artistă internațională 
cu Mary J Bilge și 
Nelly Furtadb.

■ Fundația Nobel nu îi 
va retrage premiul pen
tru literatură germanului 
Gunter Grass.Stockholm (MF) - Fundația Nobel a anunțat că nu va retrage premiul pentru literatură acordat în 1999 scriitorului german Gunter Grass, după ce acesta a recunoscut că a făcut parte din trupele naziste Waffen SS, în al doilea război mondial.„Deciziile care se iau în legătură cu premiile sunt irevocabile”, a declarat directorul fundației suedeze, Michael Sohlman. în cei 105 ani de existență, Fundația Nobel nu a retras niciunul dintre premiile atribuite.
Membru al Waffen SSWolfgang Bornsen, însărcinat cu afaceri culturale din partea Uniunii creștin-demo- crate din Germania, a afirmat luni, într-un interviu acordat cotidianului Bild, că scriitorul ar trebui să înapoieze acest premiu.Născut la Gdansk, în 1927, Gunter Grass a mărturisit într-un interviu apărut în
Concertele din Spania, anulate

JBCK are numai opt săptămâni și a fost respins de mame- lai de la circul nnțional austriac. Tigrul «a fi îngrijit o perioadă în Reichenbach, Germania, înainte de a se întoarce la circ. (Foto: epa)

Madrid (MF) - Trupa britanică de rock Rolling Stones a anulat două concerte care ar fi trebuit să aibă loc în Spania, la Valladolid și El Eji- do, pentru că solistul grupului, Mick Jagger, în vârstă de 63 de ani, s-a îmbolnăvit de laringită. Anunțul a fost făcut de organizatorul turneului.Valladolid, unde fuseseră vândute 38.000 de bilete, și El
Procurorii cu ochii pe Madonna
■ Procuratura germană 
va monitoriza un con
cert al Madonnei din 
cauza scenei crucificării.Berlin (MF) - Procurorii germani vor monitoriza concertul Madonnei, care va avea loc duminică, la Dusseldorf, pentru a vedea dacă starul repetă scena crucificării ce a atras mânia multor lideri religioși. Johannes Mocken, purtător de cuvânt din partea tribunalului din Dusseldorf, a declarat că repetarea scenei crucificării ar putea fi interpretată drept o insultă la adresa credințelor religioase.în timpul show-ului, Madonna, cunoscută pentru spectacolele ei controversate, își
Tabloidul The Sun cere scuze prinților

Evacuați de pe insulăManila (MF) - Autoritățile filipineze au evacuat, ieri, mai multe zone ale unei insule tropicale, din cauza petei de petrol care a poluat apele teritoriale după scufundarea unei nave. „Este un dezastru major. Ecosistemul marin este afectat, la fel ca și turismul”, a afirmat Geary Barias, șeful poliției din regiunea Visayas.Autoritățile au evacuat unii localnici de pe insula Guimaras. „Marți am evacuat 14 familii”, a explicat Barias. Guvernoratul din Guimaras a cerut asistență internațională pentru a opri extinderea petrolului scurs dintr-o navă a companiei Petron.Localnicii au folosit lemn, bambus și alte materiale pentru a încerca să izoleze pata care se întinde pe o fâșie cu lungiinea de 40 de kilometri. „Apreciem că au fost afectate 10.000 de persoane, majoritatea pescari”, a afirmat guvernatorul.

■ Fotografiile publicate 
fuseseră realizate rea
lizate într-un club în 
urmă cu trei ani.Londra (MF) - Tabloidul britanic The Sun și-a cerut scuze pentru că marți a publicat niște fotografii scandaloase ale prinților Harry și William, care fuseseră realizate într-un club de noapte în urmă cu

Gunter Grass (Foto: epa)weekend în cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) că a fost membru al diviziei „Frundsberg” al unității de elită creată de regimul nazist.Până la acest interviu, Grass a declarat că a făcut parte doar din apărarea antiaeriană, Flak (DCA) în 1944, înainte de a deveni prizonier al americanilor până în 1946. Grass a precizat că în cele câteva luni în care a fost membru al Waffen SS nu a tras niciodată cu arma.Informațiile sunt prezentate în detaliu într-o autobiografie care va fi lansată în septembrie, „Beim Hauten der Zwiebel”.
Ejjdo, cu 50.000 ■ *' bilete, constituiau singurele locuri din Spania incluse în turneul european al trupei, „A bigger bang”.Rolling Stones a mai anulat câteva concerte în primăvară, din Cauza problemelor de sănătate ale chitaristului trupei, Keith Richards, care a fost operat la cap în Noua Zeelandă.

Madonna în concert la Milano (Foto: epa)pune pe cap o coroană de spini $i se agată de o cruce imensă, în timp ce cântă melodia „Live to Tell”. Momentul artistic inclus în turneul 
trei ani și despre care a afirmat că ar fi recente.Fotografiile aparțineau unei foste prietene a prințului Harry, Natalie Pinkham, care a- pare, de altfel, într-una dintre fotografiile publicate. Pinkham a declarat că nu și-a dat acordul în privința publicării fotografiilor și a adăugat că așteaptă ca tabloidul să-și ceară scuze. Prințul Harry a apărut pe prima pagină într-o

IU /TI

ei mondial pentru promovarea albumului „Confessions on a Dance Floor” a fost îndelung criticat de Biserica romano-catolică. Purtătorii de 
fotografie care îl arată ținând mâna pe sânul unei tinere, într-un club londonez. Alături de Harry apărea fratele său, William, vizibil amețit de băutură.Titlul de pe prima pagină îi numea pe cei doi prinți „Booze Brothers” („Frații pilangii”). Harry a mai fost numit pe parcursul articolului „Dirty Harry” („Harry infamul”),,Raw Prince” („Prințul lăbuță”) și „Squeezer Geezer” („Bătrâna sugativă”). 

cuvânt ai cântăreței au replicat însă că momentul nu este menit a insulta Biserica.Mocken a precizat că autoritățile ar prefera să se bazeze mai mult pe relatările din presă decât să trimită observatori la concert, unul dintre motive fiind că spectacolul ar putea fi protejat de legea pentru libertatea de exprimare artistică.Lideri religioși de la Roma au obiectat față de unele momente din spectacolele Madonnei, care în prezent se află în turneu în Europa, considerând că artista își bate joc de momentul crucificării lui IisUs. Și liderii musulmani și evrei au au fost de părere că Madonna ar face bine „să plece acasă”.

EXOO Produse din întreaga lume vor fi ex- 1 puse la Bangkok în ca- I dr-ul expoziției „Taste of l The World”, în ideea de j a promova potențialul Thailandei de „bucătărie | a lumii”. (Foto: EPA) |1


