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Un detinut de nota
■ Un tânăr din Peniten
ciarul Bârcea a reușit să 
obțină una dintre puți
nele note de 9 la bac.Deva (M.S.) - Un tânăr de 19 ani, care este închis în Penitenciarul Bârcea Mare, a reușit să obțină nota 9 (nouă)

la prima probă a examenului de bacalaureat pe care îl susține. Tânărul a mărturisit ieri, imediat după susținerea probei de limba și literatura română - oral, că a avut emoții până la începerea examenului, dar apoi a reușit să convingă comisia specială de bacalaureat că a învățat și, în

consecință, a primit o notă mare. El a spus că i-a fost destul de greu să învețe, pentru că împarte camera de detenție cu alti nouă deținuți, dar a apreciat faptul că a fost înțeles și susținut de către colegi. în cazul în care va reuși să treacă de examenul de bacalaureat, tânărul do-

nouărește să se înscrie la o facultate de drept, pentru a nu-și „irosi tinerețea”, după cum singur afirmă. Următoarea probă din sesiunea de examene va fi cea de limba engleză, ce va fi susținută tot în una dintre sălile de studiu ale penitenciarului, în prezenta unei comisii speciale, /p.3

duce fotbalul românesc în grupele Ligii 
L Campionilor după o pauză de 10 ani. Roș- ;. albaștri joacă, azi, acasă, de Ia ora 20.30, meciul decisiv cu belgienii de la Standard Liege, după ce în prima partidă scorul a fost 1 egal 2-2. Zp.8 (Foto: EPA) 1

Caii urbanizați din HunedoaraHunedoara (I.H.) - în lunga perioadă de | preaderare și aliniere la normele europene unii dintre noi au considerat necesară până și civilizarea cailor... Altfel nu se explică cum, după modelul cailor din Deva, își duc traiul nestingheriți câțiva cai și printre blocurile cartierului Micro 7 din Hunedoara, ceea ce a stârnit nemulțumirea locuitorilor din zonă. /p.6
De vorbă cu ziariștiiVrei să construiești un dialog liber, pe o temă aleasă de tine? Redactorii cotidianului Cuvântul Liber îți stau la fflJVĂMWH dispoziție! Te așteptăm joi, 24 niT8Eff" august, între orele 10:00 și 11:00, la sediul redacției.Pentru că ne pasă de ceea ce se petrece în jurul nostru!

Amenzi. Proprietarii de câini din Deva riscă amenzi cuprinse între 300 și 500 de lei noi în cazul în care ies cu animalele la plimbare și nu au asupra lor obiectele necesare pentru a curăța mizeria făcută de acestea. /p.6
(Foto: Traian Mânu)
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Salarii pe card pentru mineri
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CUVÂNTUL LIBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

■ Se evită astfel situa
țiile de executare silită 
prin popririle la ridi
carea banilor de salarii.Petroșani (M.S.) - După incidentul produs în această lună, prin care un executor judecătoresc a pus poprire pe salariile minerilor de la Live-

zeni, chiar în sediul unei bănci din Petroșani, conducerea CNH, s-a gândit că angajatii își vor putea ridica drepturile bănești de pe cârduri bancare. în acest sens, este posibil ca salariile celor 12.000 de mineri să fie virate în conturi bancare și să fie ridicate de la bancomat de către fiecare beneficiar în

parte. Măsura ar putea intra în vigoare de la jumătatea lunii octombrie, noua variantă urmând să-și dovedească utilitatea și siguranța în timp. O bancă prin care se derulează noul proiect va instala mai multe bancomate în Valea Jiului, în special în zonele în care locuiesc minerii angajați ai CNH Petroșani.

Tabără naționalăDeva (I.J.) - 48 de tineri din șapte județe ale țării s-au întâlnit la Centrul de Agrement pentru tineri “Căprioara” din Deva, la prima ediție a Taberei naționale de dezvoltare culturală și păstrarea tradițiilor, /p.5
\ Venituri din munca în străinătate
i Românii csre au plecat îa muncă în străinătate în primele 9 luni 
L- «je anului în curs, prin intermediul Ot'Ciului pentru Migrația Forței 
, « Muncă (OMFM). au câștigat in total 91,083 milioane euro.

în Germania
9 in Spania

in Elveția
24,36 milioane euro

' . 64,88 milioane euro

Gîfificsi C.J.. uirsa- OMIM

1,683 milioane euro

Scumpiri la curent și gaz
■ Gazul metan se va 
scumpi începând din 
trimestrul IV al anului 
în curs.Deva (I.J.) - Majorarea va avea loc ca urmare a creșterii prețului la combustibil pe piața internațională și va avea loc la mijlocul lunii septembrie. Prețul gazului de import va fi mai mare cu 15-20 de dolari/1000 metri cubi, ajungând la 300 dolari 1000/mc. Pentru hunedorenii afiliați E.ON Gaz România, prețul la mia de mc înseamnă 842,99 lei.

Separarea serviciului de distribuție de cel de furnizare a energiei electrice va influența cu cel mult câteva procente și factura de electricitate a consumatorului final. Directorul Electrica, Nicolae Coroiu, susține, despre companiile care furnizează și distribuie electricitate, că „sunt obligate ca, până la 1 iulie 2007, să-și separe cele două activități prin înființarea a două companii distincte. Costurile separării sunt suportabile din bugetul de investiții, dar companiile vor cere și ANRE să recunoască aceste cheltuieli în tarife”.

Mihai Muntean, din Vălișoara i-a aplicat vecinului său o lovitură cu furca în cap, după ce acesta din urmă l-a acuzat că vacile i-au mâncat frunzele de sfeclă. Victima este internată la Spitalul din Timișoara cu traumatism cranio-cerebral.
(Foto: T. Mânu)
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• Eliberați. Israelul a eliberat discret, luni, 
cinci libanezi pe care forțele speciale ale 
statului evreu i-au arestat la 2 august, la 
Baalbeck. „Israelul i-a predat Forței Interi
mare a Națiunilor Unite de la Naqoura, apoi 
armata libaneză i-a încredințat Ministerului 
Apărării de la Yarze", în suburbia Beirutului, 
a declarat un reprezentant militar libanez.

Convoi NATO atacat
Kandahar (MF) - Un kamikaze a intrat, ieri, cu mașina într-un convoi al trupelor NATO din orașul Kandahar, situat in sudul Afganistanului, au relatat martorii oculari, dar pentru moment nu există informații privind existența unor victime, relatează Reuters.Un vehicul din cadrul convoiului a luat foc, au precizat martorii oculari, fără a putea oferi informații privind existența unor eventuale victime.Trupele NATO au înconjurat zona din centrul orașului, în care a fost comis atacul.Canadienii reprezintă cea mai mare parte a trupelor NATO din această provincie, care au preluat responsabilitatea asigurării securității de la coaliția condusă de SUA în iulie.

Bush presează 
ONU

Washington (MF) -Președintele Statelor U- nite, George W. Bush, a evocat, luni, „necesitatea urgentă” de desfășurare în Liban a contingentului internațional pentru menținerea păcii. „Este o necesitate urgentă. Comunitatea internațională trebuie să stabilească cine va prelua comanda forței internaționale și trebuie ' să decidă trimiterea rapidă pe teren a soldați- lor de menținere a păcii”, a insistat Bush. De altfel, liderul de la Casa Albă și-a exprimat speranța că Franța va contribui la forța internațională din Liban cu mai mult de 200 de soldați, așa cum a anunțat Parisul până în prezent.

George W. Bush (Foto: epa)

Shaul Mofaz

Suspecți inculpațiLondra (MF) - Justiția britanică i-a inculpat, luni, pe 11 dintre cei 23 de suspecți a- restați în cazul complotului care viza prăbușirea mai multor curse aeriene transatlantice, au declarat oficiali de la Londra, citați de Reuters.Opt dintre suspecți sunt acuzați de conspirație pentru comiterea de crime, iar ceilalți trei de alte infracțiuni, a declarat procurorul Susan Hemming.O femeie a fost eliberată, iar alți 11 suspecți vor rămâne în continuare în detenție până se va decide dacă vor fi puși sub acuzare.Un tânăr de 17 ani a fost inculpat pentru deținerea de echipamente utilizabile de către teroriști, iar alți doi pentru că nu au informat autoritățile despre complot.

Litigii in Golful Persic
■ O platformă petrolieră 
românească din Golful 
Persic a fost atacată de un 
elicopter militar iranian.

București (MF) - Compania românească Grup Servicii Petroliere (GSP) deține trei platforme de foraj marin în Golful Persic, iar două dintre ele au fost implicate în litigii cu beneficiarii iranieni, în urma cărora armata iraniană a ocupat una dintre platforme.GSP a anunțat, ieri, că una dintre platformele sale petroliere din Golful Persic, Orizont, a fost atacată de un elicopter militar iranian. Purtătorul de cuvânt al firmei, Radu Petrescu, a afirmat că trupe iraniene au urcat la bordul platformei, iar compania a pierdut legătura cu angaja- ții săi.

(Foto: EPA)

Mofaz 
acuză 
Iranul
Ierusalim (MF) - Israe
lul a dejucat planurile 
Teheranului de a fo
losi Hezbollah împo
triva statului evreu, a 
declarat, luni, minis
trul Transporturilor, 
Shaul Mofaz. „Inten
ția Iranului era de a 
instiga Hezbollah îm
potriva Israelului, dar 
armata israeliană a 
dejucat planul", a de
clarat Shaul Mofaz, 
fost ministru al Apă
rării. „Atâta timp cât 
Libanul și comunita
tea internațională nu 
vor acționa împotriva 
planului (iranian), a- 
vem dreptul să pro
tejăm Israelul", a 
adăugat Mofaz.

Uciși în incursiune
Gaza (MF) - Trei palestinieni au fost uciși, marți, în Fâșia Gaza, iar alți cinci au fost răniți, în timpul unei incursiuni a armatei israeliene în nordul teritoriului.Cei trei activiști, membri ai Brigăzilor al-Qods, aripa militară a Jihadului Islamic, au fost uciși de un obuz lansat de un tanc israelian, în apropierea satului Qarara, situat în apropierea orașului Khan Younes din sudul regiunii.Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a precizat că doi soldați israelieni au deschis focul asupra celor trei palestinieni, în sectorul Kis- sufim, un punct de trecere a frontierei situat la nord-est de Qarara.„în zona Kissufim, trei palestinieni s-au apropiat, în timpul nopții, de forțele israeliene, transportând saci mari și comportându-se într-un mod suspect”, a afirmat purtătorul de cuvânt, care a adăugat că soldații „au deschis focul” în direcția lor.

A turnat frumos
M Mona Muscă: în dosar 
au apărut două note 
foarte frumoase sem
nate de mine.București (MF) - Deputatul Mona Muscă s-a prezentat, ieri, la sediul CNSAS, declarând că i s-a părut corect să se prezinte la audieri; de vreme ce a primit o invitație în acest sens. „Mi se pare corect să stai la dispoziția instituției și la dispoziția persoanelor îndreptățite- să judece și să dea o decizie. Dacă ești un om care vrea să se dea o decizie corectă, normal este să stai la dispoziția celor îndreptățiți cu toate informațiile pe care le poți da în legătură cu cazul tău”. |
Pseudonim: DanaDeputatul PNL a declarat, după audierea sa la CNSAS, că în dosarul său de Securitate au apărut două note informative „foarte frumoase” semnate de ea cu pseudonimul „Dana”.„Sunt două date suplimentare. Au apărut două note în care se vorbește foarte frumos

Recent, firma a retras din zonă platforma Fortuna, închiriată de Oriental Oil Company din Dubai, arătând că a- ceasta din urmă nu a respectat contractul și a subînchi- riat platforma unei firme iraniene. GSP mai deține în zonă platforma Atlas, care se află în reparații In portul Khalid din Emiratele Arabe Unite.
Pe rolul InstanțelorAcționarul majoritar al Grup Servicii Petroliere este firma Upetrom Group Management, cu 90% din titluri. La rândul său, Upetrom Grup Management este controlată în proporție de 99% de Gabriel Comănescu, președintele Consiliului de Administrație al producătorului de instalații de foraj Upetrom 1 Mai Ploiești.GSP a preluat de la Petrom, 

IvIRIȘ Suta de susținători ai clericului anti-american șiitul Muqtada al-Sadr au mărșăluit ieri, în orașul irakian Basra, afișând portretele mai-marilor lor religioși. (Foto: epa)
despre două persoane”, a declarat Mona Muscă după audierea sa în Colegiul CNSAS. Ea a precizat că a semnat cele două note cu pseudonimul „Dana”.„O să le vedeți, foarte fru- M .......... .................& .contextul profesional de atunci era aproape imposibil să an 
informezi. Regret 
enorm.

Mona MuscA

...............................0 moașe, despre două persoane de acolo”, a spus Muscă.Deputatul PNL, Mona Muscă, a susținut că cele două note se refereau la „o secretară și o doamnă” care lucrau în facultatea unde profesa și ea.Potrivit Monei Muscă, cele două note „demonstrează clar nu numai bunele intenții ci și faptele bune”, ele fiind „cea mai bună dovadă” de bună- credință. Muscă a susținut că cele două note informative sunt de fapt caracterizări ale colegelor sale din facultate. 

la sfârșitul anului trecut, șase platforme de foraj marin, dintre care trei operează în Golful Persic și celelalte în Marea Neagră, pentru circa 100 de milioane de dolari.în cazul celor două platforme operaționale din Golful Persic, GSP a preluat și contractele încheiate de fostul proprietar cu firma Oriental Oil din Dubai.Contractul pentru platforma Fortuna a fost reziliat recent de firma românească, care a arătat că are de recuperat datorii în valoare de 17 milioane dolari. De asemenea, GSP a acuzat firma arabă că a încălcat prevederile contractuale prin cesionarea către compania Oil Kish a platformei Fortuna, fără acordul său. Litigul este pe rolul instanțelor internaționale de arbitraj.

Verdictele CNSAS, 
peste două săptămâni
■ Colegiul CNSAS va 
da verdictele în cazul 
politicienilor peste 
două săptămâni.București (MF) - Membrii Colegiului CNSAS vor da verdictele în cazul politicienilor, prin vot deschis, peste două săptămâni, audierile continuând pe 31 august, când la CNSAS s-ar putea prezenta și fostul ministru al Justiției Rodi- ca Stănoiu.Cazimir Ionescu, membru în Colegiul CNSAS, a declarat că instituțiile deținătoare de arhive trebuie să dea răspuns în termen de două săptămâni dacă mai au sau nu documente referitoare la politicieni, astfel încât la sfârșitul acestei perioade să poată fi date verdicte de către Colegiul CNSAS.Verdictele Colegiului vor fi date ca și până acum, adică prin vot deschis,

Audiat la 
Cotroceni

București (MF) - Ministrul Apărării, Teodor Atanasiu, a fost ieri la Cotroceni, pentru audieri la Comisia specială a Președinției. vConcluziile raportului, în care vor fi incluse și informațiile furnizate de ministrul Apărării Comisiei speciale vor fi făcute publice, conform legii, de către președinte.Comisia specială urmează ca, la finalul ană-' lizei documentelor și a eventualelor audieri, să întocmească un raport pe care să îl prezinte președintelui, în care să recomande dacă se impune sau nu începerea urmăririi penale în. cazul ministrului Teo- ’ dor Atanasiu.

acceptându-se astfel și abținerile.
Audierile continuăLa rândul său, Mircea Dinescu a arătat că audierile politicienilor vor continua săptămâna viitoare, cel mai probabil joi.Cei doi membri ai Colegiului CNSAS au susținut că „cel mai simplu caz” al unui politician, care a fost audiat ieri, a fost al deputatul PD Cristian Rădules- cu.Mircea Dinescu a precizat că este vorba despre „un caz de antiterorism clar”, referindu-se la dosarul de securitate al liderului deputaților PD, Cristian .> Rădulescu.Dinescu a mai arătat că ' membrii Colegiului CNSAS trebuiau să-l audieze ieri, și pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, cape nu s-a putut prezenta pentru că urmează un trata; ment medical. I.
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• Muncă. Departamentul pentru Muncă în Străinătate informează persoanele interesate că Italia a suplimentat cu 30.000 de locuri contingentul de intrare pentru lucrătorii sezonieri extracomunitari cu domiciliul în străinătate și vizează domeniul agricol și sectorul turistic. Acesta se referă la lucrătorii sezonieri ce provin și din România. (I.J.)
PÂBEBEA MEA

Sărăcie... STAS
Adrian Sălăgean
adrian.salagean@informmedta.ro

A

Începem să avem norme în tot și toate.
De la volumul ugerului vacii, la grosimea 

firului de iarbă. De la lungimea cortegiului 
funerar, la densitatea bulelor de bioxid de 
carbon în apa minerală. De ce n-am stan
dardiza atunci și cotele sărăciei la români? 
Recent, Ministerul Muncii a definit niște cri
terii de evaluare a sărăciei general valabile 
de la Tisa la Marea Neagră. Ca o primă 
observație, sărăcia la noi nu e similară cu 
dormitul în parc acoperit cu ziare. Poți fi 
declarat oficial sărac dacă ai o locuință de 
domiciliu și pe lângă ea grajduri, Cotețe, 
magazii, fânare, hambare, rezervor pentru 
apă și pompă hidrofor. Rămâi sărac și dacă ai 
în casă un aragaz, o mașină de spălat, un 
frigider, o .combină frigorifică, un televizor 
color, un radiocasetofon, un telefon mobil, 
aparatură și instalația destinată încălzirii 
locuinței, un calculator, o bicicletă, o barcă 
fără motor, sau o căruță. Dacă ai între 0,5 și 
1,25 hectare de pământ, o vacă sau o 
bivoliță, doi porci, patru oi, un cal sau un 
măgar, 10 iepuri de casă, 15 păsări și 5 
familii de albine tot sărac se cheamă că ești.

i Qurprinzător însă, granița dintre sărăcie și 
«Dbogăție e foarte subțire la noi. Nu mai 

ești sărac și te lingi pe bot de ajutorul social 
dacă ai „ghinionul" ca ancheta socială să-ți 
găsească în ogradă, pe lângă acareturile de 
mai sus, un aparat de filmat, un video-inter- 
fon, laptop, tractor, mașină de tricotat, iaht 
sau automobil vandabil. Două vaci în plus, 
cinci porci, 20 de capre sau o crescătorie de 
melci sunt de asemenea semnul că ești 
„bazat". De aici în sus, până la patru case, 
merțan, yaht, colecții sufocante de tablouri, 
fabrici, benzinării și uzine este domeniul 
românilor bogați. 
Aici e mai greu să standardizezi. Și ce insti
tuție ar putea să traseze piramida opulenței 
naționale? Poate DNA...

După închisoare, la Drept
■ Un tânăr închis în 
Penitenciarul Bârcea 
Mare vrea să urmeze 
facultatea de drept.Deva (M.S.) - După ce a reușit să obțină una dintre notele mari la examenul de bacalaureat, cu toate că este închis în Penitenciarul Bârcea Mare, un tânăr de 19 ani are de gând să-și vadă de propriul drum într-o viață normală, la ieșirea din închisoare. El povestește că și-ar dori să urmeze o facultate de drept, după ce va finaliza bacalaureatul.în acest sens, tânărul spune că a făcut cerere pentru tran
Spații mai largi pentru tigri
■ Grădinile zoologice 
sunt obligate să mă
rească spațiile pentru 
animale, până în 2007.
CĂLIN BlCĂZANHunedoara - Odată cu primirea autorizației de mediu, administratorul Grădinii Zoologice din Hunedoara, Ciprian Hodor, ne-a declarat că unitatea pe care o conduce trebuie să îndeplinească, până la data de 1 ianuarie 2007, condițiile impuse de Uniunea Europeană privind mărirea spațiului cuștilor animalelor. „Proiectul nu a fost demarat
L-a lovit cu furca drept în cap

bOCATU MM MTEfl CITI 6BATU1T CL

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

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

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

■ Pentru câteva frunze 
de sfeclă, un hunedo- 
rean a ajuns cu capul 
crăpat la spital.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@iiifornimedie.roDeva - între Mihai Muntean, în vârstă de 72 de ani, și Gheorghe Toma, în vârstă de 42 de ani, ambii din comuna Vălișoara. exista un conflict mai vechi. Cei doi vecini se acuzau reciproc de în

I

Hoțul înainte de a fugi cu brățara

Furt la casa de amanet
■ Trei bihoreni au fost 
prinși după ce au furat 
o brățară de 24 deA

grame din aur.

Tiberiu Stroia
tiberiu.slraia@infcrmmedia.roHunedoara - După ce, în urmă cu o lună, trei bihoreni au reușit să fure o brățară de 34 de grame, din aur, de la o casă de amanet din municipiul Hunedoara, ieri, au dat o nouă lovitură. „Un tip a intrat în magazin și a cerut o brățară din aur care să aibă cel puțin 20 de grame. I-am

sformarea pedepsei în închisoare cu suspendare, iar dacă răspunsul va fi favorabil se va înscrie, în această toamnă, la o facultate de profil. în caz contrar, în luna octombrie va
încă, abia peste 2-3 săptămâni urmând să purtăm discuții referitoare la aceste aspecte, deocamdată nu putem să știm ce va fi. La ora actuală asigurăm minimul necesar în ceea ce privește hrana animalelor și consider că o să ne descurcăm în limitele bugetului”, ne-a declarat Ciprian Hodor. El a precizat că pentru o pereche de lei dimensiunea țarcului va trebui mărită la 2500 mp, pentru tigri dimensiunea va fi de 3000 mp, pentru un urs vor trebui asigurați 800 mp, iar pentru un corb 36 mp. Deocamdată, în planul de viitor al administrației Grădinii Zoologice nu se regăsește 
călcarea proprietății. Drept pentru care, ieri dimineață, supărat că vacile bătrânului Muntean i-au mâncat frunzele de sfeclă, vecinul său Toma a trecut la amenințări.„A venit și a început să mă înjure. La un moment dat, am ridicat furca la el. Nu l-am lovit. Mi-a luat furca din mână și a plecat”, povestește Muntean.
Traumatism cranianDeși susține că nu l-a lovit, Gheorghe Toma a ajuns la 

dat-o, apoi mi-a zis că vrea să ceară niște bani de la un prieten. A ieșit afară s-a întors cu banii a luat brățara și dus a fost”, declară Ovidiu Cojo- caru, patronul casei de a- manet.După ce a fugit cu aurul, tânărul a „căzut” în plasa u- nor polițiști care își efectuau rondul în acea zonă. „Polițiștii au scos pistoalele și le-au îndreptat asupra celor trei care se pregăteau să urce într-o mașină. Când au văzut pistoalele s-au predat imediat”, declară Constantin Cozac, adjunctul șefului Politiei Municipiului Hunedoara.

UE aduce tigrilor confort sporit (Foto: t Mânu)aducerea altor animale.Grădina zoologică din Hunedoara are vizitatori care apreciază părțile bune, dar și pe cele mai puțin plăcute ale unității. „în general, am o părere bună despre acest parc, dar aș vrea să fie reamenajat peisagistic și să fie mai multe animale”, ne-a spus Dan Io- vănescu. Alexandru Leu, unul dintre vizitatorii fideli ai par
Spitalul de neurochirurgie din Timișoara cu răni grave în regiunea capului.„Bărbatul are un traumatism cranio-cerebral și necesită o intervenție chirurgicală. Se pare că a fost lovit cu un corp contondent”, declară polițiștii. Mama lui Toma știa despre conflictul dintre cei doi.„I-am spus să nu-și pună mintea cu bătrânul. Dar era băut și s-a ajuns unde s-a ajuns”, declară Minerva Toma, mama băiatului. 

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

îndeplini condițiile pentru a solicita eliberarea condiționată și se va adresa, în acest sens, autorităților abilitate.„Am trecut prin momente grele. Acum văd și gândesc altfel viața. Colegii mei de liceu sunt la facultate, iar eu sunt aici”, spunea deținutul.Tânărul care este închis în Penitenciarul Bârcea Mare a fost condamnat la o pedeapsă de doi ani închisoare după ce a condus o mașină fără permis auto și a fost implicat în- tr-un accident soldat cu victime omenești. El a absolvit, în această vară, un liceu din orașul Lupeni și a jucat fotbal la o echipă de juniori din localitate.

cului, e de părere că animalele ar trebui lăsate în mediul lor natural. „Aici e un loc minunat, dar se vede că animalele se chinuiesc și ar trebui lăsate în libertate sau măcar să le fie mărite cuștile. Te privesc mâhnite, parcă ar fi vinovate de ceva. Eu sunt foarte atașat de corb, îmi e milă de el și de toate animalele închise în cuști”.
SeminarDeva (I.J.) - Seminarul „Dezvoltarea organizațio- nală a ONG-urilor de tineret” va avea loc în perioada 13-15 octombrie 2006, la Craiova. Evenimentul își propune dezvoltarea abilităților și competențelor membrilor ONG-urilor de tineret, creșterea performanțelor organizaționale ale acestor structuri. ONG-urile hunedorene pot să se înscrie până la 15.09.2006.

CONCURS

mailto:adrian.salagean@informmedta.ro
mailto:tiberiu.stroia@iiifornimedie.ro
mailto:tiberiu.slraia@infcrmmedia.ro


miercuri, 23 august 2uw

1912 S-a născut Sene Kelly, actor, dansator $1 cântăreț

Europa tie Est. Ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molo
tov, România a fost obligată să cedeze, in 1940, Basara
bia si Bucovina de Nord URSS-ului.

amartcatr («Lin american la Paris») (m, 1996).

n ■iscut scriitorul Paul Everac.

. 4 1926 - A murit, la New York, actorul 
Rudolph Valentino (n. 1895).
1939 - S-a semnat, la Moscova, Trata
tul de neagresiune germano-sovietlc, 
Pactul Ribbentrop-Molotov, care, într- 
un protocol adițional secret, prevedea 
împărțirea sferelor de Influență în

Ilia - S-a născut criticul literar Mircea lorqulescu 
1944 - România s-a alăturat Națiunii» Unite în lupta 
împotriva puterilor Axei. Din ordinul Regelui Mihai, 
Mareșalul Antonescu a fost arestat.________________ . .
1948-S-a născut omul de cultură Andrei Pleșu (foto), fost 
ministru al Afacerilor Externe.

Cer mai mult noros. Maxima va fi de 25 grade C, iar minima de 10 grade C.
Prognoza pentru douft zile
Joi. Cer temporar noros. Temperatura maximă 24 grade C, iar minim de 9 grade C.
Vineri. Vremea va fi instabilă. Temperatura maximă 24 grade C, iar cea minimă de 7 grade C.

Soluții intigmmil din numărul preoidint A-M-S-E - învârtire - toli - con - bulina - 
RE - RANGURI - FANI - LE - C - JE - CANTO - NE - 00 - TOM - 0 - Rl - CARP - NEOANE - TA 
- LAME - CAS - BITER - PATA - AS - RS - ATEI

1

Berbec
Aveți un program foarte încărcat, cu multă alergătură. Vă 
pregătiți pentru o călătorie importantă, care vă poate aju
ta mult pe plan profesional. ■

T«ur

M
Se anunță o zl foarte Importantă, mal ales pe plan senti
mental. Nu este exclus ca nativii necăsătorlțl să la o decizie 
’ privința logodnei sau a căsătoriei. „

Gemeni . .'
Nimic nu vă poate schimba hotărârea de a începe o viață 
nouă. Vă preocupă Ideea de a porni o afacere șl ați șl 
început să puneți detaliile la punct.

. Uit* Rac
Dimineață nu aveți chef de nimic șl vă omoară rutina. în 
s doua parte a zilei aflațl că urmează să primiți o sună 
Importantă. Poate fl vorba despre o moștenire.

L8U
9BHV Dacă Intenționați să vă cumpărați o casă, azi aveți șanse 

reale. Sunteți foarte hotărât, dar vă recomandăm să nu vă 
grăbiți, pentru că puteți să greșiți.

Fecioară
Aveți mari șanse de reușită într-o afacere. Partenerii vă 
apreciază capacitățile Intelectuale șl vă cer ajutorul în pro
bleme delicate. Vă recomandăm să evitați speculațiile.

Balanță
Aflațl o veste care s-ar putea să vă schimbe concepția

“-----------despre acumulările materiale. Este posibil ca șocul acestei
vești să vă facă mal sensibil.

Scorpion

Calendar Ortodox ________
Sf. Mucenic Lup;
Sf. Mc. Irineu episcopul;
Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului

Calendar greco-catolic ___
S Lup, m. S Irineu, ep, m (+ sec III). încheierea Sârb 

Adormirii Maicii Domnului.

INTEGRAM A Al DEZLEGAT, 50 RON Al CĂȘTIGAT! I

Gaz metan ________________________
AstM furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele 9-15, la Blocul 7, scara 1, din Cartierul Dacia.

în perioada 1-26 august, Cuvântul llbir vrea să-l 
demonstrezi cit de ujor te poți Juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect Integram, apărută în flecare ediție 
a ziarului ;l trlmlte-o alături de telonul completat pe 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
sau la 0P1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvlntul liber, pănătn 31 august. Extragerea va 
avea loc tn 31 august în prezența unei comisii. 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN ROMURI VALORICI. 
Informapi suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Jerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media ?l nici rudele acestora de gradele I ți II.

Nume................................................c
Prenume.......................................
Adresa.........................„............... 1

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

DA □ NU □

•Â tiâER UljjȚI

Sunteți preocupat de relațiile sentimentale șl doriți să faceți 
schimbări pe acest plan. Aveți ocazia să faceți cunoștință 
cu o persoană deosebită.

Săgetător
xA- Sunteți plin de Idei șl dațl dovadă de Ingeniozitate. Ați putea 

să demarați o afacere, dar se pare ci vă lipsesc banii. Vă 
sfătuim să cereți un împrumut de la o rudă înstărită.

Capricorn
Dacă vă câutațl un alt loc de muncă, puteți fi optimist. 

jMk Astăzi s-ar putea să fiți ajutat de o persoană mai în vârstă. 
' ' '1 în curând veți fl foarte mulțumit de noul serviciu.

Vărsător
O rudă mai în vârstă vă oferă un ajutor financiar neaștep- dj 
tat, ca să puteți intra în afaceri. Dacă nu vă ajung banii,* 
nu ezitați să vă asoclațl cu un prieteni

Pești
O persoană cu experiență este dispusă să vă destăinuie 
câteva din secretele sale din domeniul afacerilor. Această 
întâlnire vă stimulează să vă faceți planuri pentru o afacere.

Energie electrică _________________________ _
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele 9-16 astfel: Certej, Hondo! (parțial), Bocșa, 
Săcărîmb, RTV Săcămaș, GSM Orange, Codru Sat, iar 
între orele 8 - 14, la Hunedoara, Cinciș-Cerna.

Apă _________________
Furnizarea apei potabile va fi întreruptă între orele 8 - 
15, în Deva, pe următoarele străzi: Barițiu, Brazilor, Petru 
Maior; Călugăreni, (parțial), Coziei, Densușeanu, Școala 
nr. 5 din cartierul Micro 15.

I 7:00 Jurnalul TVR 
8:10 S-a furat Giocondal
» ; ((aventuri, Franța, 

1966) 
ntegrame despre 

integrare (1 episod). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor 

10:35 50 de ani de divertis
ment 1h 50 de emisiuni

urm nun
Pește dobrogeanIngrediente: 1-2 pești (cca 2 kg), 4 ardei grași, 3-4 roșii, 2 căpățâni de usturoi, 200 ml ulei, 50 g pastă de roșii, 2-3 lămâi, 100 ml vin alb sec, pătrunjel, sare, piper, cimbru.Preparare: Peștele curățat se așază într-o tavă, se presară cu sare, piper și cimbru apoi se pun deasupra ardeii tăiați felii și uleiul. Se dau la cuptor cca 15 minute apoi se scoate tava, se pun deasupra roșiile tăiate felii, pasta de roșii diluată și vinul. Se dă iar la cuptor cca 10 minute.Se servește fierbinte, cu felii de lămâie și pătrunjel tocat deasupra.

(r)
1130 Bucuriile muzldi. 

^Soprana Roxana Bri-

12:05 Misterele din Sankt
Petersburg (r) (ep. 37)

13:00 Vreu să fiu... cu Nsy fl
Bitsy (r)

13:30 Desene animate: Club
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

14:30 Corry șl restul lumii (s) 
15:30 Oameni ca noi (r).

Prezintă Dana Rusu
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națion- 
ități

17x6 Corry și restul lumii (s)
1730 Doctor Becker (ep. 12, 
“comedie, SUA, 1998)

18:00 Misterele din Sankt
Petersburg (ep. 38) 

19:00 Jurnalul TvR. Sport 
Meteo.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

20:20 Fotbal. Meci prelimi
nar din Liga Campi
onilor - turul III

2030 Steaua - Standard 
Liege. Transmisiune 
directă

22*3 CSI-Crime și investi
gații (serial thriller, 
SUA, 2004). Cu: 
William L.Peterson, 
Marg Helgenberger

2330 Hollywood star (doc., 
Canada, 2003)

24:00 Jurnalul TVR. Sport
0’?0 Fortăreața Shaka Zulu 

(aventuri, SUA, 2001). 
Cu: David Hasselhoff, 
Karen Allen, Henry 
Cele, James Fox. R.: 
Joshua Sinclair

2:00 Jurnalul TVR (r) 
Meteo, Sport

3:05 S-a furat Giocondal 
. ,(r) (aventuri, Franța, 
“1966)

4:40 Integrante despre 
integrare (r) (1 episod) 

4:45 Tezaur folcloric (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr șl neliniștit 
gffilm serial, 

reluare) 
10:00 Contra cronometru 

n(film, reluare)
12 0 Walker, polițist texan 

—(filrr jrial, reluare). 
“Cu: Chuck Norris,

Clarence Gilyard Jr., 
Sheree J. Wilson, 
Judson Mills 

13JOO Știrile ProTv 
1400 Salvarea vine din

adâncuriI
TH(thriller/aventuri, SUA 

2005). Cu: Tamara 
Davies, Dale Midkiff, 
Stan Kirsch, Corey 
Large. R.: Chris Bram
ble

16:0 Tânăr și neliniștit
(film serial) 

17:00 Știrile ProTv.
Vremea 

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

Vremea

Secret periculos
* ‘•‘(dramă, SUA 2005). 

Cu: Kelli Williams, Amy 
Madigon, Adam Arkin. 
R.: Michael Scott 

22:15 Meseriașii (serial) 
23:00 Știrile ProTv. Spoit 

Vreau să fiu mare 
24:00 Renegatul (ep. 1, 

0acțiune, SUA 1992).
Cu: Lorenzo Lamas, 
L.Q. Jones, Geoffrey 
Blake, Mike White, 
Kent McCord. R.: 
Stephen J. Cannell 

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

cartea (r) 
2 XX) Știrile Pro Tv 
300 La Bloc (r) 
330 Secret periculos (film,

r)
500 Te vezi la Știrile ProTv

(r)
530 lestrim tivi (r)
600 Teo (divertisment)

(reluare)

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

10:00 Concurs Interactiv 
11:00 Anastasia

0(film serial, dramă, 
Rusia, 2003). 
Cu: Elena 
Korikova, Petr 
Krasilov, 
Daniel Strakhov

12:00 Secretul Măriei
0(film serial)

Două surori gemene, 
ale căror vieți se 
schimbă radical în 
momentul unei 
tragedii inexplicabile și 
neașteptate.

13:00 Observator
cu Simona Gherghe 

13:45 Tablou de nuntă
(reluare) (divertisment) 

1600 Observator 
1700 Zodia fluturelui

(talk-show) 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu 
și Lucian 
Mândruță.
Sport. Meteo

20:45 Divertisment
Telenovela la Antena 1 
(retrospectivă) 

2300 Observator cu Letiția
Zaharia. Sport

2400 Banii n-aduc fericirea
* • (comedie, SUA, 1993). 

Cu: John Cusack, Beni- 
cio del Toro, Debi 
Mazar, Michael Mad
sen, Michael Rapaport, 
James Gandolfini. R.: 
Ramon Mendez.
Un docher rămas fără 
slujbă crede că pro
blemele lui s-au 
încheiat în momentul 
în care găsește pe 
stradă 1,2 milioane de 
dolari. Dar problemele 
lui abia de acum 
încep. Inspirat după un 
caz real.

200 Concurs interactiv 
300 întâmplări hazlii (s) 
4:15 Fete și băieți (s) 
5:15 Stagiarii (s)

700 Fergus McPhail (s, r) 730 
Experiența franceză 805 
Călătorie în Balcani (doc.) 900 
Sărutări furate (r) 1000 Plaja lui 
Măruță 1130 Caracatița (s) 
1230 Dragul de Raymond (r) 
1300 Școala părinților (doc. r) 
1400 Fergus McPhail (s) 1430 
Aventuri secrete (s) 15:00 
împreună în Europa 1600 Jur
nalul TVR (r) 1630 Experiența 
franceză (r) 1700 Omul între 
soft și moft 1735 Sărutări furate 
(s) 1830 Ulița spre Europa 
1900 Natură și Aventură 1930 
Dragul de Raymond (s) 2000 
Cum să nu ne îmbrăcăm (doc., 
Anglia, 2001) 2035 Caracatița 
2130 Ora de știri 2230 Re- 
gulile atracției (dramă) 0:30 
Futurama (d. a.) 1XX) Lumea de 
aproape (r) 130 Iubiri și secrete

800 Știri N24 830 Revista pre
sei 900 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 1030 Căsătoriți pe 
viață (s) 11:30 Cosby (serial) 
12:00 Quizzit 13:00 țara Iu’ 
Papură Vouă (div. 2004) 1320 
Look who is winning 1430 A 
treia planetă de la Soare (s) 
1530 That '70s Show (s) 1600 
Naționala de bere 1630 
Cuscrele (s) 1730 Docul 13 (s) 
1830 Știri Național TV 20:00 
Taxi Driver 21:00 Pitici de vară 
2200 Știri Național TV 2230 
Dulce răzbunare (comedie, 
SUA/Franța, 1990)

6:00 Apropo TV 9:15 Droopy, 
maestrul detectiv (s, r) 10:20 
Echipa de elită (r) 11:45 Ter
apie intensivă (r) 12:45 Echipa 
de elită (r) 13:45 Droopy, 
maestrul detectiv (s) 14:15 
Krypto, câinele erou (s) 14:45 
Echipa de elită (s) 16:00 
Echipa de elită (r) 1700 Bette! 
(s, r) 18:00 Echipa de elită (s) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Echipa de elită (serial) 
2200 Robocop (acțiune, SUA 
1987) 0:15 Saturday Night 
Live (s)

530 Băibatul visurilor mele (r) 
630 Visuri fără preț (r) 830 La 
Tormenta (r) 930 Ciocolată cu 
piper (s) 1030 Iubirea mea, 
păcatul (s) 1230 Minciuna (seri
al, Mexic, 1998) 1330 înger 
sălbatic (s). Cu: Natalia Oreiro, 
Facundo Arana 1530 Visuri fără 
preț (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
acasă 1830 Rebelde (s, Mexic, 
2004) 2030 La Tormenta (s) 
2130 Tărâmul pasiunii (s) 2230 
Bărbatul visurilor mele (serial, 
Venezuela, 2005) 2330 Celebri
tate (s) 030 Poyeștiri adevărate 
(r) 130 Căsătorie de probă (r)

730 Sport, dietă și o vedetă (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:40 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 1130 Tele < 
RON 13:00 Garito - partea l+ll 
16:05 Dragoste și putere (s) 
17:00 Miss World România 
2006 1730 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 18XX) Focus 1ST00 Mariana 
- Prețul inocenței (s, Venezuela, 
2003) 20:00 7 bAni de-acasă 
2030 Cash Taxi 21:00 Kiss 
Adventure 22:00 Totul despre 
sex (s, comedie, SUA, 1998) 
2230 Focus Plus 2330 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 2400 Miss World 
România 2006 (r)

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo 10X10 Euromaxx (r) 
10:30 Euroblitz (r) 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Euromaxx (documentar) 
13X15 Briefing (r) 1435 Lumea 
cărților 15:00 Teleshopping 
15:35 Euroblitz: Cinema (r) 
(documentar) 16:00 NYPD 
Blue (r) 18:00 6! Vine presa! 
20:00 NYPD Blue (serial 
polițist SUA, 1993). Cu: David 
Caruso, Dennis Franz, Sherry 
Stringfield, James MacDaniel 
22:00 Film artistic românesc 
24XX) Știri. Emisiune informa
tivă 0:15 NYPD Blue (serial, 
reluare) 2:15 6I Vine presai 
(reluare)

06.304)7.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

■31
9:20 Nebunie în Alabama 
(dramă, SUA 1999) 11:10 Pe 
platourile de filmare (SUA 
2005) 11:40 Trandafirul roșu 
(dramă, Marea Britanie, 2004) 
13:25 Solstițiul de lamă 
(dramă, SUA, 2004) 14:55 
Băiatul șl lupul (aventuri, Ger
mania, 2002) 16:25 Prinfesa 
îndărătnică 2 - Nunta (come
die, SUA 2004) 1820 Agen
tul Cody Banks 2 (comedie, 
sua 2004) 20:00 Blade: Tri
nity (aventuri, SUA, 2004) 
21:50 Agentf secreți (polițist, 
Franța, 2004)

8:00 Realitatea de la 8:00 
1130 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumpa! 14:00 
Realitatea de la 14:00 1450 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:00 Rea
litatea de la 17:00 17:45 Edi
torii Realității 18XX) Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei. Cu Răzyan Dumitrescu 
20XX) Realitatea de la 20:00 
21:15 100% 21:55 Prima 
ediție 22:00 Oamenii Realității 
23:00 Realitatea de la 23:00

5XX) Mașini extreme 6XX) Moto
ciclete americane 7XX) Spionii 
8XX) Da Vinci decodificat ftOO 
Motociclete americane 10XJ0 
Spectacolul rulotelor 11XX) Con
strucții colosale 12XX) Motoci
clete americane 13XX) Spionii 
1400 Da Vina decodificat 15:00 
Confruntări și fiare vechi 16:00 
Brainiac 17XX) Curse. 18XX) 
Automobile americane recondi
ționate 19XX) Construcții colo
sale 20XX) Vânătorii de mituri 
21XX) Motociclete americane 
22XX) Rechinul-bivol prezentat 
23XX) La un pas de moarte 
2400 Big Daddy Kustomizerl 
1XX) Dosarele FBI
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Ștafete în păstrarea tradiției
AUDIENȚE “ÎERCUH!

[ Prefectura Județului Hunedoara: ____
Aurel Dan Pricăjan, subprefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:___
Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00

1.

IPJ Hunedoara:
Comisar-șef de poliție Alexandru 
Drăghici Roșioru, șeful IPJ

Inspectoratul dejandarmi Județean:
Lt. colonel Robert luliu Vîță, prim adjunct
al inspectorului-șef 10.00-12.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă 
Siguranță Bîrcea Mare 
inspector-șef principal Emanoii Bota, 

director
Inspector-șef principal Viorel Mic, 
director adjunct
Director, director adjunct și șef tură

Primăria Municipiului Deva:
Mircia Muntean, primar !

12.00-14.00

08.30-11.00

11.00-14.00
14.00-16.30

09.00-12.00

48 de tineri din 
șapte județe luptă pen
tru păstrarea portului, 
obiceiurilor populare.

INA JURCONE___________________
lnajurcaneclnfarmmcdli.roDeva - întâlnirea tinerilor are loc la Deva sub patronajul DJT și al CJPCT Hunedoara și se va desfășura pe ateliere pe parcursul a opt zile. Participanții sunt liceeni din județele Alba, Brăila, Călărași, Dolj, Hunedoara, Mehedinți și Sibiu, fiecare urmând să-și prezinte porturile, obiceiurile, tradițiile, meșteșugurile și folclorul specific zonei din care provin și un exemplu concret.Obiceiurile prezentate de

Betula Bănceanu Bogdan Cloraxlmechipele județelor Hunedoara și Brăila au fost cele mai gustate de tineri. Deși s-au Întâlnit doar de două zile, tinerii spun că apreciază în mod deosebit prezentările fiecărei echipe în parte și consideră că vor pleca mai „bogați” In cunoștințe. „învăț obiceiuri de la ceilalți. Voi prezenta și eu obi-

Mloara Luța ceiurile din zona noastră. Neam pregătit cu Călușul de iarnă, „Chipărușul”, un dans cu măști, vom prezenta obiceiuri sociale, fenomenul horei satului. îmi place schimbul de experiență care se face”, apreciază Bogdan Clo- raxim, Brăila. „Voi prezenta un dans popular, portul mo- 

mârlănesc, Istoria și mentalitatea noastră de momârlani. Am venit să-i fac cunoscuți pentru că la noi se păstrează foarte bine tradiția. Mă bucur că este organizat totul foarte bine și ne distrăm”, spunea Betula Bănceanu, Hunedoara.„Eu prezint olăritul din comuna mea natală, Sisești. îmi plac grupurile. Suntem foarte diferiți, avem de oferit multe și ne alegem cu o zestre bogată de cunoștințe. Diferențele zonale sunt foarte mari. Ne plac costumele și accentele din fiecare zonă”, susține Mioara Luță, Mehedinți.Cele mai reușite prezentări vor fi premiate in ultima zi a taberei naționale, Brăila și Hunedoara fiind între județele favorite.
Primăria Municipiului Orăștie:
Teodor Iordan, secretar

Primăria Municipiului Brad:
Florin Cazacu, primar începând cu ora 09.00

Primăria Municipiului Hunedoara:___
Aurel Bugnariu, secretar de la ora 09.00

Poliția Municipiului Petroșani:
Comisar-șef Florin Nicolae, 
șeful Poliției Municipiului Petroșani

www^ricficom
Deva (I.J.) - Site-ul include versurile câtorva mii de melodii. 
Căutarea se face după numele interpretului sau grupului 

și al albumelor pe care le-au editat de-a lungul carierei 
lor muzicale.

09'00-11.00 Semnalizarea riscurilor

10.00-12.00

Deva (I.J.) - Printr-o HG, începând cu 1 septembrie, panourile de securitate pentru semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase vor deveni obligatorii pentru toți agenții economici. Hotărârea face parte din obligația asumată în cadrul negocierilor de aderare armonizate cu acquis-ul’comunitar. Angajatorii au obligația să prevadă semnalizarea de securitate sau de sănătate la locul de muncă, atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehni

ce de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii.„Hotărârea cuprinde cerințe privind panourile de semnalizare, semnalizarea pe containere sau conducte, identificarea și localizarea echipamentelor utilizate pentru prevenirea și stingerea incendiilor, semnalizarea obstacolelor, a locurilor periculoase și marcarea căilor de circulație, semnalele acustice, comunicarea verbală”, declară Horea Rațiu, inspector-șef ITM Hunedoara.

Termen de depunere amânat
Deva (I.J.) - Termenul de depunere a registrelor de evidență a salariaților, în format electronic, a fost amânat până la 31 decembrie 2006. Măsura a fost luată printr-un proiect de hotărâre de guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.S-au avut în vedere termenele stricte de implementare, precum și faptul ca depunerea și comple

tarea registrelor în format electronic de către angajatori să se realizeze în condiții optime. „Registrul în formă electronică trebuie transmis la ITM Hunedoara în format electronic, iar evidența registrelor, respectiv a datelor cuprinse în acestea, se ține într-o bază de date organizată la nivelul Inspecției Muncii”, declară Horea Rațiu, inspector-șef ITM Hunedoara.
Cum apndați curățenia *’rUata unit. JkM»

3,5297 lei1 euro
1 dolar american 2,7467 lei
1 liră sterlină 5,2007 lei
1 forint 0,0127 lei
1 DST 4,073 lei

Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

DUES HALUTAD BNR - B3.0B.20Q6
i jji'j

Am vrea să trăim și noi ca oamenii civilizați de la oraș. Aici nu este curățenie din cauza grădinilor. Nu-mi convine deloc situația.
Nu sunt mulțumit de curățenie. Mai avem multe de învățat. La noi e o problemă de educație. Ar trebui să ne intereseze comunitatea în care trăim și să nu mai fim individualiști. 
Titi MArunțelu, 
Hunedoara

Este foarte multă mizerie și asociația nu și-a dat prea mult interes. Deși avem locuri speciale de depozitare a gunoiului, unii oameni preferă să-l arunce pe fereastră.
Anonim, 
Hunedoara

Zona e bună, dar e poluată de alții.Iese apa de sub bloc pentru că este înfundat canalul din cauza gunoaielor. Apa nu mai poate fi drenată și se adună la noi.
Costache NAstase, 
Hunedoara

Eo poveste mai veche aici, de peste20 de ani. Eu sunt un om bolnav, am probleme din cauza umezelii. Nu a mai fost reparat acest canal de când a fostcreat. 
Ion TAnase, 
Hunedoara

Soluția jocului din 
numărul precedent45
2
6
17
9
3
8

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.

5 3 2 7
6 7 8 9

4 6
5 3 7

7 3
8 1 2

1 6
2 4 3 8

4 9 7 6

2 4 5

, 8 7 : 1 2 3J 5 6 9
i 3 9 6 8 7 2 4 1

6 1 9 4 5 3 7 8
/ 9 2 8 5 4 7 1 3
;5 8 ‘3 7 6 4 9 2

' 4 3 2 9 1 • 8 5 6
7 6: 4 3 8 1 2 5
1 5i 7 6 2 9 8 4

1 9 6 3 7

Zapoi Victoria, 
Hunedoara

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

liber 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!

o 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 contact 
Magdalena Șerban.

Mult succes!

Talon pentru concurs - 23 august 2006
Nume_____________________Prenume____________
Adresă.
Telefon Sunteți abonat?

CONCURS

lnajurcaneclnfarmmcdli.ro
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• Amenzi. în urma controalelor efectuate în trasee, polițiștii hunedoreni au aplicat 156 amenzi la legea circulației, din care 28 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 9 permise de conducere, din care 4 pentru consum de alcool. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 16.580 RON. (M.T.)
• Telefonul buclucaș, luliana T., de 22 ani, din Râu de Mori, este cercetată pentru însușirea unui bun, după ce în timp ce se deplasa pe jos prin sat, a găsit și și-a însușit un telefon mobil, în valoare de 500 RON, aparținând lui Costel N., de 36 ani. (M.T.)
• Furt, lonuț G., de 15 ani, din Petroșani, este cercetat pentru furt, după ce a pătruns în locuința neasigurată a Măriei M., din localitate, de unde a furat o bicicletă, în valoare de 150 RON. Cauza figura în evidența celor cu autor necunoscut, iar prejudiciul a fost recuperat. (M.T.)

Cabaline printre blocuri
■ Printre blocurile din 
Micro 7 din Hunedoara 
pasc nestingheriți mai 
mulți cai.

lOAN HUGHIURHunedoara - Mai mulți cetățeni din municipiul Hunedoara sunt nemulțumiți de faptul că în jurul blocurilor în care locuiesc, în cartierul Micro 7, spațiile verzi sunt invadate de cai. Acest lucru conduce la mizerie și o igienă precară. „Nu suntem deloc mulțumiți de condițiile din

jurul blocurilor noastre. Mizeria și mirosul emanat de caii ținuți aici sunt insuportabile”, ne-a spus Tudorina Lazăr.La rândul său, Titi Mă- runțelu, un alt locuitor al zonei, crede că totul pleacă de la „lipsa de educație și de la stresul financiar. Din păcate însă nu mai putem trăi în asemenea condiții, iar autoritățile ar trebui să ia niște măsuri”.Sesizarea locatarilor a fost adusă, prin intermediul nostru, la cunoștința conducerii Agenției de Sănătate Publică.
Probe 
„draconice"Deva (M.T.) - Pe cele trei locuri scoase la concurs, de Inspectoratul Județean de Jandarmi Hunedoara, s-au înscris 45 de femei, iar la bărbați concurența a fost de șapte pe loc, adică 175 de Cereri depuse, pentru cele 25 de locuri vacante. Concursul a început ieri, cu poba fizică, iar astăzi, concurenții admiși, vor susține proba scrisă, la Liceul Teoretic „Traian”. Testele se vor corecta pe loc, în fața concurentului, pentru a elimina orice dubiu în privința corectitudinii. în urma testelor psihologice și examenului medical, mai bine de ju-mă- tate din cei prezenți la concus au fost eliminați, iar ieri, în urma probelor fizice au rămas, la bărbați doi pe loc.

Proiect
Călan (D.l.) - Auto
ritățile locale din 
Călan au depus ieri, 
la București, un 
proiect pentru ob
ținerea unei finanțări 
în vederea realizării 
alimentării cu apă în 
trei dintre cele 13 
localități compo
nente ale orașului. 
„Valoarea totală a 
investiției se ridică la 
33 de miliarde de lei 
vechi, fiind vorba 
despre construirea a 
peste 8.500 m de 
rețea care va deservi 
900 de locuitori din 
Nădăștia de Sus, 
Nădăștia de Jos și 
Strei-Săcel. Am 
depus proiectul și 
așteptăm decizia 
Ministerului Mediului 
în aproximativ două 
săptămâni. Sperăm 
să obținem un punc
taj suficient, pentru 
că noi considerăm că 
documentația a fost 
întocmită cores
punzător", ne-a 
declarat ieri Adrian 
lovănesc, primarul 
orașului Călan. :

Tudorina Lazăr Elena Bădescu

Ieri, in cartierul Micro 7 din Hunedoara (Foto: t Many)Dan Magheru. directorul DSP Hunedoara, a și dispus pentru următoarele zile deplasarea unei echipe în zonă, aceasta urmând să constate lipsa de igienă provocată de animale. Inspectorii vor decide, de asemenea, ce măsuri se vor lua împotriva celor

care încalcă în mod repetat normele de igienă publică. Din păcate, deși am încercat să luăm legătura și cu autoritățile locale, primarul Nicolae Schiau nu a avut timp pentru a ne acorda lămuriri privind situația din cartierul Micro 7.

Ieri , la Fornădie, șoferul unei Dacii a vrut să evite un câine aflat pe șosea, a derapat și s-a răsturnat cu autoturismul pe carosabil. (Foto: Traian Mânu)

Sesiune extraordinară la 
SenatBucurești (H.I.) - Președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a anunțat că Biroul Permanent al Senatului a decis convocarea unei sesiuni extraordinare, în perioada 29- 31 august, pentru a fi votate proiectele de lege care constituie prioritate de integrare. Văcăroiu a menționat că se are în vedere proiectul de lege privind societățile comerciale și proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, precum și „o urgență” legată de privatizarea BCR. „Legat de SRI și SIE, am solicitat președintelui României să vină cu propuneri de nominalizare a celor doi directori. în momentul în care se va veni cu nominalizările, vom face ședință comună, în baza rapoartelor ii vom elibera din funcție pe cei doi, și se va supune la vot numirea noilor directori”, a mai spus Văcăroiu.

DiscriminareDeva (D.I.) - Președintele organizației județene a UDMR, Iuliu Winkler, ce îndeplinește și funcția de ministru delegat pentru comerț, a declarat că este de partea promovării unei discriminări pozitive pentru minoritățile etnice din România. El a mai spus că UDMR este nemulțumită de funcționarea coaliției de guvernământ și neîndeplini- rea unor obiective din programul de guvernare.

Sancțiuni
■ Măturică, mănușile 
și pungile pentru 
colectarea dejecțiilor 
devin obligatorii.Deva (M.S.) - Proprietarii câinilor din Deva care sunt surprinși că au ieșit la plimbare cu animalele fără să dețină asupra lor o măturică, mănuși și pungi pentru colectarea dejecțiilor, riscă să fie amendați cu sume cuprinse între 300 și 500 de lei. Potrivit unei hotărâri adoptate de Consiliul Local

pentru mizeria câinilorDeva, câinii trebuie purtați în lesă și să aibă carnete de sănătate vizate de un cabinet medical veterinar autorizat. Este obligatoriu ca animalele de talie mijlocie și mare să poarte botniță.
Rigori “zoo”Accesul stăpânilor, însoțiți de câini, în magazine, săli de spectacol, mijloace de transport în comun sau alte spații publice este interzis, sub sancțiunea acelorași amenzi.Consiliul Local Deva a mai decis să fie pedepsită cu

amendă cuprinsă între 1500 și 2500 lei creșterea animalelor domestice sau de curte în alte zone decât cele de periferie, străzile în care este permis acest lucru fiind stabilite nominal. în acest fel se apreciază că vor fi prevenite situații întâlnite în primăvara acestui an, când un geambaș,*^ de cai deținea mai multe animale chiar în apropierea ștrandului municipal, iar autoritățile nu aveau mijloacele legale pentru inter- — zicerea creșterii acestora în oraș.
Subvenții pentru pajiști montane
■ Producătorii agricoli 
care dețin pajiști în 
zona montană vor pri
mi subvenții.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infcrmmedia.roDeva - Potrivit unei Ordonanțe de Guvern, intrată în vigoare zilele trecute, producătorii agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană vor primi o serie de facilități financiare. Cei care

doresc să beneficieze de această finanțare trebuie să se adreseze Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara. „Sprijinul direct este în valoare de 100 de lei noi pentru fiecare hectar de pajiște și se acordă în limita a 100 de hectare inclusiv. Pot beneficia de aceste subvenții producătorii agricoli, persoane fizice, persoane juridice, asociații ale crescătorilor de bovine, ovine și caprine sau asociațiile com- posesorale”. declară Ion Simi-

on, directorul DADR Hunedoara.
Termen limităImportant de reținut este faptul că finanțarea se acordă sub forma unor bonuri valorice care se vor utiliza pentru achiziționarea de semințe certificate de leguminoase și graminee. Fac excepție semințele de lucernă și trifoi. De asemenea bonurile mai pot fi folosite pentru achiziționarea de îngrășăminte chimice în scopul sporirii fertilității solu-

Vin subvențiile! (Foto cl)lui. Termenul limită pentru depunerea documentației este 30 noiembrie 2006.
Deținuți învoițiDeva (M.S.) - Doi deținuți din Penitenciarul Bârcea Mare au fost învoiți acasă, pentru cinci zile, ambii având o situație familială deosebită. Primul dintre ei a plecat în Vulcan, are 39 de ani și a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru tâlhărie. Bărbatul are șapte copii pe care nu i-a mai văzut de trei ani, a explicat purtătorul de cuvânt al penitenciarului, Gabriel Vesa. Al doilea bărbat, de 47 ani, este din Balș-Dolj și a venit în penitenciar după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru înșelăciune. în permisia acordată, el și- a vizitat părinții care sunt suferinzi de o boală în urma căreia nu se mai pot deplasa și pe care nu i-a mai văzut de doi ani.

Războiul, ca șmecherie electorală
■ Inițiativa PNL de a a- 
duna semnături n-are 
de-a face cu retragerea 
trupelor din Irak.

Tiberiu Stroia
tiberiu.5troia@informmedia.roDeva ■ Pentru cine n-a înțeles în ce constă chestia asta cu strângerea semnăturilor, declanșată de PNL pentru retragerea trupelor din Irak, treaba este foarte simplă. Trebuie să arunci doar o privire peste sondaje și să vezi că 70 la sută dintre români își doresc ca soldații din Irak să se-ntoarcă acasă. După care să montezi niște corturi liberale prin țară și... să strângi semnături. Iar oamenii vor aprecia gestul. Pentru că, nu-i așa?, gestul contează.Sub o formă sau alta, senatorul liberal Viorel Arion

tui act. „Vom strânge probabil 300.000 de semnături pe care le vom prezenta președintelui Băsescu. Cu scopul de a sensibiliza CSAT în ideea unei retrageri a tru
pelor din Irak. Oricum, semnăturile astea nu vor avea mare relevanță, dar oamenii apreciază gestul nostru”, este de părere senatorul Arion.
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L 3 -*• Jk -a?- *

▲ 2124.

mailto:tiberiu.stroia@infcrmmedia.ro
mailto:tiberiu.5troia@informmedia.ro


CUVÂW

SPORT
Gimnastele, la teste în Anglia
■ Primul concurs de 
verificare după CE al 
gimnastelor de la Deva 
va avea loc la Londra.
ClPRIAN MARINUJ
ciprian.marinut@informmedia.ro

ntârzieri. Construcția majorității sălilor 
de sport din țară este mult întârziată, a declarat, ieri, Laszlo Borbely, „Pentru ca termenele fixate să poată fi respectate, la semnarea contractelor de construcție trebuie luat în considerare faptul că în România există și luni de iarnă", a remarcat ministrul. (C.M.)

(MF) - Comisia Centrală a Arbitrilor a stabilit arbi
trii și observatorii pentru partidele din etapa a 5-a a Ligii 
I la fotbal, ce va avea loc în acest sfârșit de săptămână. 
Vineri, 25 august:
Ceahlăul P.N. - Unirea Urziceni (ora 19,00 - Telesport). 
Arbitru: Marius Martiș (Focșani); asistenți: Daniel Burloiu 
(Galați), Cornel Avram (Timișoara). Observatori: Alexandru 
Popescu (București), Ion Constantinescu (Craiova).
Poli Timișoara - Gloria Bistrița (ora 20,00 - Național TV). 
Ciprian Dansa (Oradea); Claudiu Tripa (Arad), Horia Bochiș 
(Dej); Gheorghe Nedelescu (Craiova), Octavian Streng 
(Oradea)..
Sâmbătă, 26 august.____ ______________________
Pandurii Tg. Jiu - CFR Cluj (ora 17,00 - TVR 2). Augustus 
Constantin (Rm Vâlcea); Adrian Vidan (București), Sorin 
Caia (Timișoara); Dumitru Mihalache (București), Aron Huzu 
(Sibiu).
FC Vaslui - FC Argeș Pitești (ora 18,00 - Telesport). Mugurel 
Drăgănescu (Breaza); Cornel Fecioru, Aurel Florescu (ambii 
din București); Adrian Ionescu (București), Nicolae Gri- 
gorescu (Timișoara).
Steaua - Farul Constanța (ora 21,00 - Antena 1). Tiberiu 
Lajos (Timișoara); Miklos Nagy (Cluj), Nicolae Megheșan 
(Târnăveni); Robert Dumitru (Brașov); Valentin Alexandru 
(Ploiești), Patrițiu Abrudan (Cluj).
Duminică, 27 august_________________________
Jiul Petroșani - Poli lași (ora 18,00). Cristian tsalaj (Baia 
Mare); Eduard Dumitrescu (Pitești), Dumitru Bărgăoanu 
(București); Mircea Stoenescu, George Ionescu (ambii din 
București).
UTA Arad - Rapid (ora 18,00 - Național TV). Sorin Cor- 
p.gdean (Alba lulia); loan Onicaș (Zalău), Dorin Mudura 
(Oradea); Viorel Boiț (Timișoara), Cornel Sorescu (Pitești). 

Iq^FC Național - Oțelul Galați (ora 19,30 - Telesport). Mari

an Salomir (Cluj); Florin Buzărnescu (Craiova), B'ela Szoke 
(Constanța); Florin Gâtejan (București), Vasile Avram 
(București).
U. Craiova - Dinamo (ora 20,30 - TVR 1). Victor Berbe- 
caru (Rm.Vâlcea); Aurel loniță (Constanța), Marcel Sava- 
niu (Sibiu); Doru Neagu (București), Gheorghe Constan
tin (Rm.Vâlcea).

Deva - Gimnastele din lotul olimpic al României încep concursurile-test înaintea participării, în luna octombrie, la Campionatul Mondial din Danemarca. Prima astfel de competiție de verificare dintre cele trei programate până la startul Mondialului va avea loc, la sfârșitul acestei săptămâni, în Anglia.
Obiectiv - reacomodareaNicolae Forminte, antrenorul coordonator al lotului olimpic, a ales ca în cadrul întâlnirii bilaterale cu echipa Angliei să testeze nivelul de pregătire a șase dintre sportivele care se pregătesc la Deva. „La competiția din Anglia,

Gimnastele încep concursurile înainte de mondialeprima după participarea la Campionatul European, vor participa senioarele Sandra Izbașa, Steliana Nistor, Dana Druncea, Loredana Șucar și junioarele Aluissa Lăcusteanu și Andreea Grigore. A cincea senioară din lot, Florea Leonida, care și-a reluat activitatea de curând, nu este încă pre-

(Foto: T. Mânu) gătită pentru a participa la un concurs. Obiectivul nostru la întâlnirea cu echipa Angliei este ca fetele să se reacomod- eze cât mai repede cu atmosfera de concurs și să aibă o evoluție constantă și fără ratări”, afirma, Nicolae Forminte, antrenorul coordonator al lotului olimpic. Gimnastele

„Pinalty", la ComisieBucurești (MF) - Președintele de onoare al clubului Ceahlăul Piatra Neamț, Gheor- ghe Ștefan, a fost convocat de Comisia de Disciplină a FRF, după ce, la finalul partidei cu Poli Iași, scor 0-1, din etapa a doua a Ligii I, a intrat în vestiarul arbitrilor, a declarat, ieri, Mircea Cezar Ionescu. „în afara cazului Ștefan, mai sunt eliminările din etapa a - IV a, o plângere a lui Satmari împotriva lui Iacov și trivialitățile de la Vaslui și Jiul de acum două etape. Comisia de Disciplină va decide, în urma studierii rapoartelor arbitrilor și observatorului de la meciul Rapid - Universitatea Craiova dacă îi va chema pe Dinu Gheorghe și Adrian Mititelu”, a spus Ionescu.

2007 a campionatului. 
Seria Valea Mureșului

Deva (V.N.) - De puțină vreme, în cadrul unei întâlniri cu 
reprezentanții asociațiilor sportive din Campionatul 
județean de fotbal, s-au stabilit echipele de seniori și cele 
două grupe conform cărora se va desfășura ediția 2006 -

1. AS Moții Buceș
2. AS Zarandul Crișcior
3. AS Ponorul Vața
4. AS Olimpia Ribița
5. AS Victoria Dobra
‘A. Aurul Certej
>7. AS Casino Ilia
8. Streiul Simeria Veche
Seria Valea Streiului
1. AS Cerna Lunca Cernii
2. AS Minerul Țeliuc
3. Dacia Bosorod
4. Viitorul Pădișa
5. Streiul Baru Mare
6. A. Sântămăria Orlea
7. Sargeția Bretea Română
8. Unirea Berthelot
9. AS Goanță Gheiari
După cum se poate observa, în Seria Valea Streiului vor 
juca nouă echipe Campionatul va începe în 17 septem
brie. Jocurile se vor desfășura de la ora 16. Au drept de 
joc fotbaliștii care prezintă carnete de legitimare, eliberate 
de FRF sau AJF, cu viza anuală și viza medicală periodică.

Jiul vrea să spargă gheața
■ Singura echipă care 
nu a înscris nici un gol 
în acest campionat 
speră la victorie.Petroșani (MF) - Antrenorul echipei Jiul Petroșani, Florin Marin, a declarat, ieri, că speră ca prima victorie a echipei sale în acest sezon să fie obținută în partida de pe teren propriu cu Politehnica Iași, programată, duminică, de la ora 18.00, în cadrul etapei a V-a.“Am muncit foarte mult în ■ -acest început de campionat și cred că meritam mai multe puncte în clasament. Din păcate, noi am suferit mult la

capitolul eficiență și nu am reușit să înscriem. îmi doresc să marcăm împotriva lui Poli Iași, să spargem gheața și să obținem prima victorie din campionat”, a declarat Florin Marin. După patru etape, Jiul Petroșani este singura formație din Liga I care nu a reușit să marcheze nici un gol în actuala ediție de campionat. Jucătorii Cornel Mi- hart și Mihai Lungan și-au reluat antrenamentele alături de echipă, revenind după accidentări mai vechi, în timp ce Adrian Drida și Alin Lițu se află în perioada de recuperare și se pregătesc separat de restul lotului. Căpitanul echipei din Petroșani, Cornel

Nicolae Formintevor efectua, azi, la Deva, un ultim antrenament de la ora 18.00, după care vor pleca la București, de unde mâine se vor deplasa în Anglia cu avionul. întrecerea cu echipa Angliei se va desfășura vineri și sâmbătă și va fi un duel numai pe echipe, fără individual compus sau finale pe aparate.

Revenirea lui Paleacu a însemnat și o revenire a JiuluiMihart, a spus că este timpul ca Jiul să obțină prima victorie din actualul sezon. “Am lipsit o săptămână de la antrenamente, dar acum mă simt bine și sper să fiu pe
teren la meciul cu Poli Iași. Am luat un punct la Bistrița, cred că a venit timpul să luăm și trei puncte în jocul cu Poli Iași”, a precizat fotbalistul.

FC CIP Deva, campioana României Ia futsal ediția 2005-2DQ6, îșî va prezenta Iotul pentru noul sezon, azi, de la ora I17.00, la Sala Sporturilor din Deva. Festivitatea va fi urmată de un meci amical în compania vicecampioanei Republicii Moldova, Camelot Chișinău. (Foto. t. Mânu)—————————------------------------------------------- --------- -- ...................
Meciul Jiului, unicul netelevizat FOT BAL / LIGA III, SERIA VPetroșani (C.M.) - Etapa a V-a a Ligii I în care Jiul întâlnește, acasă, pe Poli Iași și îșî propune să obțină prima victorie în noul campionat aduce o premieră nedorită pentru suporterii minerilor, întrucât partida de la Petroșani nu va fi televizată.De altfel, meciul de la Petroșani în care evoluează totuși echipa de pe locul patru al clasamentului, respectiv Poli Iași, este singurul din etapa a V-a care nu va fi transmis la TV. Fie ca partida să ofere un spectacol de calitate pentru ca televiziunile să regrete că nu au transmis meciul, iar echipa antrenată de Florin Marin să își treacă

în cont toate cele trei puncte puse în joc.Programul etapei a V-a: vineri, 25 august: Ceahlăul Piatra Neamț - Unirea Urziceni (Telesport, ora 19.00); Poli Timișoara - Gloria Bistrița (Național TV, ora 20.00); sâmbătă, 26 august: Pandurii Tg. Jiu - CFR Cluj (TVR2, ora 17.00); FC Vaslui - FC Argeș (Telesport, ora 18.00); Steaua - Farul (Antena 1, ora 21.00); duminică, 27 august: Jiul Petroșani - Poli Iași (ora 18.00, netelevizat); UTA Arad - Rapid (Național TV, ora 18.00); FC Național - Oțelul Galați (Telesport, ora 19.30); Universitatea Craiova - Dinamo (TVR1, ora 20.30).

Arbitrii etapei a lll-a, vineri 25 august, ora 18.00_______________
Avântul Reghin - FC Sibiu: tudor Marchiș (Gherla) - centru,

Adrian lancu și Cosmin Uifălean (ambii Cluj) - asistenți.
Gloria II Bistrița - Maris Tg. Mureș: Vasile Maghiar (Baia Mare) - centru, 
Nicolae Herția (C. Turzii) și Octavian Trenca (Cluj) - asistenți.
„U" 1919 Cluj - Sparta Mediaș: Deszo Hompoth (Od. Secuiesc) - centru, 

Istvan Iszlai (Tg Mureș) și Zoltan Simo (Cristurul Secuiesc) - asistenți. 
Trans-Sil Tg. Mureș - Sănătatea Cluj: Petru Oprea - centru, 
Gabriel Banu și Iulian Andreoiu (toți Ploiești) - asistenți.
Soda Ocna Mureș - Inter Blaj: Laszlo Kusztos (Tg. Mureș) - centru, 
Florin Danciu (Sâncraiul de Mureș) și Mikloș Mozeș (Tg. Mureș) - asistenți. 
Oltchim Rm. Vâlcea - Someș Gaz Bedean: Nicolae Ghenea - centru, 
Aurel Rusu și Lavinia Taroiu (toți Roșiori) - asistenți.
Dacia Orăștie - CSM Sebeș: Dorel Alexe - centru,
Marin Cujba și Iulian Pîrvulescu (toți Slatina). - asistenți 
Rezervă - Florin Anca (Deva).
Observator - Florin Mierea (Timișoara).
Atletic Sibiu - Arieșul Turda: Lucian Rusandu - centru,
Lorant Vereș și Marian Aldea (toți Brașov) - asistenți. 
Mobila Sovata - Mureșul Deva: Emil Soporan (Cluj) - centru, 
Virgil Damian și Tudorel Potora (ambii Turda) - asistenți. 
Observator - Ion Hotico (Baia Mare).

I
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• Cupe europene. Echipele românești vor avea adversari accesibili în turul doi al cupelor europene, în care vor întâlni formații din Islanda, Cipru, Cehia, Luxemburg sau Azerbaidjan, cea mai dificilă dublă manșă putând fi cea dintre Rulmentul Brașov și vicecampioana Ungariei, din Liga Campi- ■ onilor. (MF)

Calificarea depinde de Steaua

AcuzațiiBucurești (MF) - Atleta americană Marion Jones s-a declarat „șocată” de informațiile apărute în presă, potrivit cărora ar fi fost depistată pozitiv la Campionatele SUA, desfășurate în iunie. Declarațiile, difuzate de avocatul atletei, constituie prima reacție a lui Jones, după ce presa americană a anunțat, vineri, că sportiva a fost testată pozitiv cu eritropoietină (EPQ). „Am fost șocată când am aflat de rezultatul pozitiv al probei A. Am cerut ca analiza eșantionului B să fie efectuată cât mai repede posibil. Numai avocații mei au dreptul să vorbească în numele meu pe acest subiect, iar eu nu voi nu face nici un comentariu până la aflarea rezultatului con- traexper- tizei”, a declarat j# atleta. JFI

M. Navratilova

Al 353-lea 
turneu
Montreal (MF) - Jucă- 
toarea americană de 
tenis Martina Navra
tilova a câștigat al 
353-lea turneu din 
carieră, după ce s-a 
impus, luni, în proba 
de dublu la Rogers 
Cup de la Montreal. 
Navratilova, în vârstă 
de 49 de ani, împre
ună cu rusoaica 
Nadia Petrova au 
învins, în finala 
turneului de la 
Montreal, cu scorul 
de 6-1, 6-2, cuplul 
Anna-Lena Grone- 
feld/Cara Black (Ger
man ia/Zimbabwe). 
Sportiva americană 
de origine cehă, care 
a câștigat primul 
turneu de tenis în 
1974, și-a anunțat 
retragerea „defini
tivă" după US Open, 
al patrulea turneu de 
Grand Slam 
al anului.

■ Antrenorul românilor 
crede că echipa are 
maturitatea de a 
ajunge în grupe.București (MF) - Antrenorul FC Steaua, Cosmin Olă- roiu. a declarat marți, într-o conferință de presă, că un rezultat favorabil care să aducă participarea în Liga Campionilor depinde mai mult de echipa sa, decât de adversara de miercuri, formația belgiană Standard Liege.„Steaua depinde de Steaua, mai puțin de adversar. Nu trebuie să ne intereseze ce face adversarul. Steaua este în joc și la un eventual 0-1, calificarea nu este compromisă, un egal ne avantajează, deci nu trebuie să fim disperați. Belgienii nu au nimic de pierdut, dezamăgirea ar fi mai mare pentru noi, după parcursul european din sezonul trecut. Pentru ei ar fi un bonus în acest proces de schimbare”, a spus antrenorul FC Steaua, care a adăugat că îi este destul de greu să se hotărască pe cine va introduce pe anumite posturi.

Marele absent de la acest meci este Rădoi (Foto: epa>Olăroiu a spus că Steaua nu poate juca la 0-0: „Mereu am avut nevoie de acest scor în meciurile de califcare, mereu ne-a ajutat, dar nu putem juca la 0-0. Atmosfera

Cea mai bunăBucurești (MF) - Handbalista Cristina Neagu, componentă a naționalei de tineret cu care a cucerit medalia de bronz la CM din Canada, a declarat, marți, la sosirea în țară, că i-au tremurat picioarele de emoții, când a fost anunțată cea mai bună jucătoare din lume și că face parte din All Stars Team. „Sunt foarte fericită, chiar dacă puteam obține o medalie mai strălucitoare. Tensiunea și-a spus cuvântul în semifinala cu Danemarca și am pierdut, deși aveam în mână calificarea în finală. Apoi, am învins Franța, care ne-a condus jumătate de meci, dar am luat chiar exemplul danezelor la pauză, ne-am mobilizat și am învins. Când am auzit strigat numele meu, la titlul de MVP și în echipa Mondialelor, mi-au tremurat picioarele de emoții”, a declarat Cristina. Coechipiera ei, Patricia Vizitiu, a povestit finalul dramaticei partide cu Danemarca, din semifinale, când echipa României conducea cu două goluri și mai erau 56 de secunde, dar a pierdut. „Ca valoare, am fost peste daneze. Dar parcă în finalul meciului nu ne-am mai concentrat. Era mai puțin de un minut, iar noi ne-am pierdut. Am plâns mult după acel meci”, a spus Vizitiu.

Nu va fi ușor cu belgienii Cosmin Olăroiu (Foto: epa)

din tribune va fi cel puțin la fel ca în sezonul trecut, fantastică”. Cosmin Olăroiu a afirmat că Standard este o echipă bună, care a început să se regăsească după startul mai slab de campionat. „Sunt în progres, dar acest lucru nu trebuie să ne sperie. Am convingerea că Steaua poate face acest pas”, a adăugat tehnicianul stelist.
ConvingereAntrenorul FC Steaua este convins că mijlocașul Milan Rapaici, care acuză probleme medicale, va juca. „Am văzut meciul cu Genk, a avut ceva probleme în repriza a doua, a mai jucat șapte-opt minute, antrenorul a vrut să facă schimbare înainte de o lovitură liberă, s-au certat puțin, iar abia după ce a executat

lovitura a fost înlocuit. La o leziune musculară ar fi însemnat să nu poată bate acea lovitură. De-asta cred că va juca”, a spus Olăroiu.După o serie de întrebări referitoare la ce va face*' Steaua în grupe. Olăroiu a replicat: „Chiar nu mă interesează ce se întâmplă după meciul de miercuri, tabloul ș grupelor este treaba conducătorilor. Gata, ne-am calificat deja? Dacă da, putem să mergem acasă liniștiți, ar fi senzațional”, a glumit acesta, iMeciul Steaua - Standaițf.» Liege, din manșa secundă a turului III preliminar al Ligii Campionilor se va disputa , miercuri, de la ora 20.30, pe stadionul Național din Complexul Sportiv „Lia Manoliu” din Bucure;ti. în tur, scorul a fost 2-2.
Viitorul lui Schumacher

Luis Figo, fotbalistul portughez al formației italiene Inter- nazionale Milano, a » declarat că doar ex- președintele clubului spaniol Real Madrid, Florentino Perez, poate fi caracterizat drept „galactic”, și nu jucătorii, așa cum a spus presa.
(Foto: EPA)

■ Pilotul german nu 
dorește să mai discute 
despre cariera sa în 
Formula 1.Berlin (MF) - Campionul mondial de Formula 1, germanul Michael Schumacher (Ferrari), va anunța pe 10 septembrie, cu ocazia Marelui Premiu al Italiei, decizia referitoare la viitorul său în „Marele Circ”, a anunțat agentul și consilierul său, Willi Weber. „încă nu a luat o decizie, aceasta va fi anunțată la Monza”, a declarat Weber, după ce pilotul echipei Ferrari precizase la rândul său, în mai multe rânduri, că va lua o hotărâre referitoare la cariera sa „în vară”. Pilotul, care va împlini 38 de ani în ianuarie și al cărui contract cu

Este greu să ia o hotărâre (Foto: epa)Ferrari expiră la finalul sezonului, „nu dorește să mai discute pe această temă, ci preferă să se concentreze asupra următoarelor curse”, a mai spus Weber, adăugând că l-a sfătuit pe Michael să se retragă la fina-lul acestui sezon, dacă va reuși să câștige cel de-al 8-lea său titlu de campion mondial: „Ar fi un moment potrivit, după părerea

mea”. Clasat pe locul secund, după spaniolul Fernando Alonso (Renault), Michael Schumacher așteaptă cu nerăbdare cursa de duminică - Marele Premiu al Turciei la Formula 1.„Campionatul Mondial îți oferă multă plăcere, iar eu sunt nerăbdător să particip la următoarea cursă”, a precizat Schumacher.

Amenințat cu 
moarteaBuenos Aires (MF) - Președintele clubului River Plate, Jose Maria Aguilar, a primit la domiciliul său o scrisoare în care era amenințat cu moartea, după ce primise și câteva apeluri de același gen pe telefonul mobil, a anunțat Radio del Plata. Cu câteva ore înainte de acest eveniment, în parcarea sta- i dionului „Monumental”, un grup de 50 de indivizi au devastat mașinile jucătorilor, conducătorilor și pe cea a antrenorului Daniel Passarelia, după înfrângerea în fața formației Racing Club, scor 1-3.

Juan La porta rămâneBucurești (MF) - Actualul președinte al grupării FC Barcelona, Juan Laporta, va rămâne în această funcție, după ce a fost singurul candidat ce a strâns numărul de semnături necesare participării la alegerile pentru șefia clubului catalan, informează AFP, citând presa spaniolă.Jaume Guixa și Jordi Medina, contracandidații lui Laporta, nu au reușit să strângă, până la data limită ■ luni, ora locală 21.00, numărul minim de semnături de susținere (1804) pentru a se

putea prezenta la alegerile programate pe 3 septembrie. Astfel, Laporta, rămas singurul candidat, își va păstra funcția pentru care a fost ales în 2003. Echipa actualului președinte a fost obligată să demisioneze în urma unei decizii a justiției spaniole, care a impus conducerii clubului să deschidă un proces electoral pentru înnoirea Comitetului Director.Trei „socios” (membri ai clubului) au sesizat justiția, susținând că mandatul actualei conduceri a expirat pe 30 iunie 2006.

Jucătoarea francezăAmelie Mauresmo continuă să conducă în clasamentul WTA, fiind urmată de bel- giencele Kim Clijsters și Justine Henin- Hardenne.
(Foto: EPA)
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Vând ap. 2 camere (03)

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

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

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

• Gojdu, circuit, et. 3, faianță, gresie în bucătărie, 
gatoptorizat kalcon închis, preț 105.000 ron, 
te) Jpl2 sau 0724/305661. (A2)

• zona Ștrand, et. 1, balcon, amenajat, preț 
75.000 ron, tel. 221712 sau 0724/305661. (A2)

• Aleea Armatei, et. 1, amenajat, bucătărie 
mărită balcon închis, termopane. baie cu geam, 
87.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta! ‘
Mihaela Stroia 0720 - 400 438
Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru ca suntem numărul 1 în județ, te 
ajutăm să fii și tu numărul 1!

• urgent, zona Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, gaz 2 focuri, apometre, repartitoare, 
preț 93.000 ron, tei. 0740/013971. (A2)

• urgent, zona Gojdu, amenajări moderne, geam 
termopan, gresie, faianță, repartitoare, gaz, 
apometre, preț 93.000 ron; tel. 0740/013971. (A2)

• urgent, zona Decebal, etaj intermediar, 
balcon, amenajări moderne, preț 125.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• Deva, zona Casa de Cultură, etaj 2, central, 
balcon, parchet; ST 48 mp, contorizări, preț 98000 
ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, semidecomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, zona Piață, ST 56 mp, 
preț 980 mii., negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• urgent, semidecomandate, contorizări, par
chet, gresie, faianță, bucătărie cu parchet 
lamelar, balcon închis, etaj 3, Astoria, preț 79000 
ron negociabil, tel.. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)

• urgent, zona Dacia, balcon, contorizări, preț 
80.000 ron, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent, zona Dacia, amenajări moderne, etaj 
intermediar, preț 63.000 ron, tel. 0740/013971. 
(A2)

• semidecomandate, contorizări, parchet, 
gresie,faianță, etaj 2, preț 65000 ron, negociabil, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

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

• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208, 0729/018866’. 

(A6)

• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0729/018866. (A6)
• zona împăratul Traian, etaj 2, bucătărie modi
ficată, balcon, parchet, faianță, gresie, 
contorizări, ocupabil imediat, urgent, preț 
100.000 ron, tel. 0745-302200,0788-165703. (A4)

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

• zona 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 Șc. Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă, balcon, 
centrală termică parchet, preț 89.000 ron, nego
ciabil, tel. 0723-251498,0788-165702. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă, 
parchet, gresie, faianță bucătărie modificată 
interfon, zonă liniștită, ocupabil imediat, preț 
98.000 ron, negociabil, tel. 0745-302200. 0723- 
251498. (A4)
■ etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut, preț 28.500 euro, negociabil, urgent, 
accept credit ipotecar, tel. 0723-251498, 0745-
302200.232808. (A4)
• etaj 1, intrări separate, balcon închis, mici 
modificări, parchet, gresie, faianță, aerisire la 
baie, contorizări, preț 88.000 ron. negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0788-165702, 0723- 
251498. (A4)
• zona Zamfirescu, parchet, balcon închis, 
apometre, gaz 1 foc, repartitoare, preț 85.000 
ron, negociabil, tel. 0723-251498, 0745-302200. 
(A4)
• 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. ,69303. (A5)

• arcuit, 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)
• în circuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări, etaj 3, zona Gojdu. Preț 93.000 RON. 
Tel. 231800; 0740/317.314. (A9)
• dec., amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona BCR, vedere spre parc, preț neg. Tel. 
231800:0740/317314. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent. Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

• urgent, zona Gojdu, piață, Mărăști, decoman
date sau semidecomandate, se oferă prețul 
pieței, tel. 0745-302200,0723-251498,232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, în spatele Cinema Patria, preț 1,18 mid. 
lei, ocupabil imediat. Tel. 0745/253413. (T)

• semidecomandate, etaj intermediar, zonă 
bună, în Micro 5 Hunedoara, mici îmbunătățiri, 
preț 410 milioane lei, negociabil. Tel. 
072^/541732. (T)

• zonă ultracentrală, Hunedoara, parchet 
paluxat, centrală termică, 2 balcoane, faianță, 
baie, bucătărie, preț 800 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0748/306207. (T)
• zona Gojdu, decomandate, hol central, 
contorizări, preț 145.000 ron, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, decomandate, centrală termică, 2 băi, 
2 balcoane, parchet, gresie, faianță, 105 mp, 
Dorobanți, preț 44500 euro, negociabil, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zonă ultracentrală, decomandate, balcon, 2 
băi, centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
preț 140.000 ron, negociabil, tel. 0723-251498, 
0788-165702. (A4)
• etaj 1, cu balcon, parchet, gresie, faianță, 
centrală termică ocupabil repede, zona Astoria, 
preț 87.000 ron, negociabil, tel. 0745-302200,0788- 
165703. (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță, 
parchet, amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, negociabil, tel. 232808. (A4>
• dea, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dea, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță, balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică, termopan, gresie, faianță 
parchet, amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON negociabil, tel. 232808. (A4)
• dea, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal. Preț. 160.000 RON, 
neg. Tel. 231800; 0740/317.314. (A9)

Cuvântul l 
, liber

nu te
IA uimește?

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

Cum poți participa?
Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber 
pentru minim O LUNÂ, cu numai 8,9 lei

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!
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• urgent, Deva, zonă liniștită etaj 1, balcon 
închis, centrală termică parchet, gresie, faianță 
preț 97000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, semidecomandate, 2 balcoane, etaj 2, 
parchet, contorizări, zona Mărăști, preț 1,080 
mid., negociabil, tel. 0742/019418. (Al)

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)

• blocurile Mintiei, et. 2, decomandate, 2 băi, 
amenajări, preț 60.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• Deva, etaj 1, 100 mp, occidental, centrală 
termică termopane, ușă metalică 49.000 euro, 
negociabil, tel. 215212. (Al)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620.358. (A6)

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

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din 
Deva, Strada 22 Decembrie, numărul 
3 7 A;

• 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) . '

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

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică, superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• dea, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0746/914688. (A5)

• etaj 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)

- la poștă;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa 
angajații S.C, Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul 
redacției, în data de 29 august.
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 30 august. 
Informații suplimentare, la telefonul I 
0254/211275, interior 8806. Persoană j 
de contact- Magdalena Șerban.Succes!
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CONCURS

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

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

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

‘Cuvântul fiber" și nici cititori de probă.

Numele___________________________________________________________Prenumele_______________________________________________________5 Adresa la care doresc să primesc ziarul:q Strada__________________________________________“ Nr.__________ Bl._________________ Sc.________Ap. _____2 Localitatea________________________________________
Mnu Telefon (opțional)______________________________________________ 
ui

_ DA _| vreau să primesc In q fiecare dimineață, GRATUIT,
2 timp de o lună, la adresa de
< mai sus,
K cotidianul Cuvântul liber.

RECLAME
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• etaj 2, zona Gojdu, decomandate, co ntorizări, 
2 băi, fără modificări, ușă capitonată, preț 
150.000 ron, negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723-251498,232809. (A4)
• zona Ion Creangă, decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă, sau la 
schimb cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus 
diferență tel. 0745-302200,232808. (A4)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303, 0720/387896, 0742/005228. 
(A5)
• dec, zona Kogălniceanu, Deva, etaj 2, 2 băi, 
balcon deschis, vedere în 2 părți. Preț 145.000 
RON. Tel. 231800; 0740/317314. (A9J

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară, 
centrală termică, st 130 mp, 240000 ron. tel. 
0722/564004 Alt

Vând case, vile (13)
• sau schimb casă, în Deva, 4 camere, curte, 
grădină mare, cu apartament 3 - 4 camere, în 
Deva, plus diferență. Tel. 219588. (T)

• vilă, in Deva lângă sediul Peugeot, 2 garaje, 3 
nivele, ideală sediu firmă sau pensiune, preț 
160.000 euro, negociabil (baie, bucătărie, 2 
camere, terasă/ni vel). Tel. 0722/772145. (T)

• nouă, Deva, zona Pietroasa P+E+M, SC 240 
mp, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică, 2 intrări, 400 mp teren, tel. 0722/564004. 
(Al)
• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, apă gaz, 
canalizare, livadă 350000 ron, tel. 215212. (Al)

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

• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)

• zonă centrală Deva. 5 camere, centrală 
termică, baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină. Merită văzută. Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)

• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70.000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• în Deva, construcție 2006, P+M, living, 
bucătărie, 2 băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică teren drept 1000 mp, 
preț 150.000 euro, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină, 
centrală termică ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro, negociabil, tel. 0746/779288. (A8)

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

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

• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică, 
teren 1300 mp, preț 150.000 euro, negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, P+l, zonă centrală 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină preț 150.000 euro, nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8).
• la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă, curent, 
preț 55.000 euro, negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică, 
termopane, beci, construcție 1993, preț 150.000 
euro, negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• la 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică, ideal casă de 
vacanță teren 3000 mp, preț 85.000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)

• urgent, în Deva, 5 camere, bucătărie, baie, 
amenajate cu gresie, faianță încălzire cu sobe 
de teracotă pe gaz, garaj, curte ST= 430 mp, 
FS=14 m, zona Viile Noi - Deva. Tel. 231800; 
0740/317.314. (A9)
• 2 camere, bucătărie,, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

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

Cumpăr casă (14)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă 2 camere, grădină 800 mp și teren 2700 
mp, în Sarmizegetusa. Tel. 0722/461536. CD
• casă nouă 3 camere, anexe, Săntămăria 
Orlea, nr. 162, preț 43.000 euro. Tel. 0742/044662. 
(T)
• casă nouă la 12 km de Deva, 3 nivele și 800 mp 
teren, canalizare,apă gaz, curent, preț 65.000 
euro, negociabil. Tel. 0722/564004. (T)
• casă și grădină în Leșnic, nr. 67. Relații tel. 
0729/128429, după ora 14. (T)

Vând garsoniere (19)

Parte a cunoscutului grip franco-belgian Louis Delhaize, PROFI ROM FOOD este o companie 
multinațională, înființată în anul 1999 cu scopul de a crea șt dezvolta o importantă rețea de 

magaane de tip “dscount” pefntreg teritoriul României.
Continuând expansiunea companiei, prin deschiderea unui nou magazin în SIMERIA,

angajăm:

Vânzători raion mezelurișilegume-fructe:
Cenrțe - expererțăindahanlu,

- tânan is rrir. amabitate,.

- exferierțMn gestluie

Casieri -operatoride casă demarcat. lucrătoricomerciali:
Cenrte - experte rtâ în domeniu

-dinamism, amatiltate,
-ndemânareîn luodl.cubanî.

Recepponeri marfă:
Ce liițe. - exp elSrță în gertis ne,

- ret istență l a ef orc fia c,
■ disporiti’iliteteperitu progran preiuigt

Dacă in plus al:
-un dezvoltatspiritcomeraal,
-orientare catreciert,
- spirit de ecnipă
- inițiativă,
- experiență în domeniu. :
-cunoștințe de operare pe calculator,

așteptăm cu nerăbdare să faci parte dinecfiipa 
noastră.

Ce oferim?
-salariu motivant corelat cu performanțele 
obținute,

-tichete de masa,
-perioada de instruire, 
-sarea mei cariere într-un mediu dinamic.

S.C. EWTBHER LBQIS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

• modifică prin acte adiționale societăți, existente

• asigură asistența juridică la redactarea, contractelor

• reprezintă în Instanță interesele persoanelorJuridice.
(59240)

ANGAJEAZĂ cnwraRii.
CONTABILITATE PRIMARĂ

Ratlaurant
Construcții Givtle si industriale 
Distribuția materiale construcții 

Cornert eleclrocasnice

CERINȚE: 
•cunoștințe minime de 
contabilitate;

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

■salariu motlvant

CONTABIL- SEE
CERINȚE:
-experiența în domeniu min.5 ani; 
cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motivant, 
-condiții de lucru Intr-o 
echipă dinamică

ReL la Tel 0723/400 636 sau 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

■ OPERARE PC (dup* programa ECDL|
• Cursuri d> vâri pentru copii 
lEqualSklils li Junior Wob| 
1 LIMBI STRĂINE

TEL: 0254.206.210
MOB 0723.130.463 
E-mail office flHimro

multimboia

■ți
Site: MQcoauiiniJH Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea R.oșie) 
(56963).
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nl european în domeniul serviciilor financiare, vil

3 ine în spri jin cu:
-programe de acumulare de capital pentru copii;
-jieusii private facultative;
-acces la fonduri de investiții în străinătate. «
Partenerii ijosIritAIG, GENERALI. ALLIANZ-ȚIR1AC . £1
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CRÎOTIasume
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de intreținereg

Tel/Fax:O2 54/231552 Mobil:0721/032271 @

• Deva, zona Trident, preț negociabil. Tel. 
0728/442147.(5/21.08)
• In Hunedoara, Bdu Dacia, bl. Gl, etaj 4, gaz 
contorizat, balcon închis, faianță, vedere spre 
Artima, bine întreținută 30 mp, preț negociabil. 
Tel. 711152. (T)

• urgent, în zona Lido, etaj intermediar, balcon, 
st 36 mp, contorizări, preț 80.000 ron, negociabil, 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, în zona Mărâșești, amenajată modern, 
contorizări, preț 72.000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, decomandate, neamenajată bucată- 
.rie, baie, balcon, suprafață de peste 35 mp, zona
Piață, Preț 83.000 ron, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• decomandate, bucătărie, baie, contorizări, 
zona Nicolae Bălcescu, preț 68.000 ron, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)

• 2 camere, contorizări, etaj intermediar, zona 
Dacia preț 55.000 ron, tel. 0741/154401, 227542, 
seara. (A2)
• decomandate, bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, etaj intermediar, Dada preț 60.000 
ron, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)

• 2 camere, Gojdu, preț 64.000 ron, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• cu baie, zona Gojdu, preț 43.000 ron, tel. 
0741/154401,227541, seara (A2)

• cu baie, Progresul, preț 52.000 ron, tel. 
0741/154401,227542,seara (A2)
• Dacia et 2, decomandate, repartitoare, 
faianță gresie, parchet laminat, preț 55.000 ron, 
tel. 221712 sau 0724/30566. (A2)
• urgent,în zona Dacia etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 50.000 ron, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent, în zona Decebal, etaj intermediar, 
balcon, modernizări, preț 82.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)

• urgent, în zona Gojdu, decomandate, balcon, 
amenajări moderne, contorizări, repartitoare, 
gaz, apometre, preț 71.000 ron, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, în zona Dacia, amenajări moderne, 
preț 56.000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, în zona Progresul, amenajări, preț. 
52.000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, în zona Sala Sporturilor, balcon închis, 
contorizări, preț 47.000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• dec., suprafață mare (413 m), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă Preț 90.000 RON, neg. Tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• în Deva, dec., suprafață mare, contorizări, 
balcon, ocupabilă imediat, etaj 3, Bd. Decebal. 
Preț 25.000 euro, neg. Tel. 231800; 0740/317314. 
(A9)
• zona Trident, preț negociabil, tel;0728442147.

• decomandate, zonă ultracentrală Ulpia, etaj 
intermediar, ST 36 mp, balcon, parchet, preț 
80000 ron, negociabil, tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, parchet, gresie, faianță etaj 3, 
zona Poliției județene, preț 650 milioane, nego
ciabil, tel. 0762/019418. (Al)

• urgent, Deva, 32 mp, etaj 1, cu balcon, ușă 
stejar, contorizări, mobilă nouă 52.000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)

• zona Procesului, ST 33 mp, CT, gresie,faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620.358. (A6)

• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0729/018866, 
0724/620.358. (A6)
• decomandate, etaj 3, parchet, gresie, faianță, 
balcon închis, bucătărie mcdificată vedere în 
față bine întreținută zona Gojdu, preț 78.000 ran, 
neg, tel. 0745-302200,232809. (A4)

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

• etaj Intermediar, zona Mărăști, contorizări, 
parchet, gresie, faianță balcon închis, 65000 ron, 
negociabil, tel. 0788-165703,232809. (A4)

• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romaniior, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj2, parchet laminat, contorizări, balcon, Ai. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)

• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită CV și scrisoare de intenție (na care să fie menționat postul vizat), 
până la data de31.08.200S, la următoarea adresă: str. Miresei, nr. 1. Timișoara, cod 300642, la 

nr. de fax: 0256 244 1 08 sau la e-mail: resurseumane@profi.ro
Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerințelor firmei. Documentele depuse nu se restitue. 

Informați despre companie găsiți iawww.profi.ro.

• etaj L dec,, gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel .223400,0721/436384,0742/005228. (A5)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, Deva, plata imediat, tei. 215212. (Al)

Vând terenuri (21)
• teren agricol, pretabil pentru pomicultură 
legumicultura, cereale, dau în arendă sau alte 
variante; vând fân. Bârcea Mică nr. 19. (T)

• Deva, MM mp teren, central, pentru 
construcție casă, eventual închiriez pentru 
activități comerciale. Tel. 0741/278718 
(9/21.08)

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

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

• Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, fs 22 m, 
facilități, 20000 euro parcela, tel. 0722/564004. 
(Al)

• teren intravilan, în Cristur, 1200 mp, posi
bilitate utilități și construcție, preț nego
ciabil, Tel. 0723/973249. (4/17.08)

• Deva, str. Vulcan, 4800 mp, fs 21 m, apă gaz, 
curent, 28 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)

• intravilan, 4v400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358. (A6)

• 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. 235.208,0729/018866. 
(A6)

• intravian, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)

• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)

• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)

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

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

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

• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0729/018866; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et. 2, gresie, faință parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată, preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

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

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

• ofer ap. 3 camere dec., mobilat și utilat inte
gral, totul nou, CT, zona Eminescu, Deva, 220 
euro/lună Tel. 231800; 0740/317314. (A9)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)

Auto românești (36)

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

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi. olata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spatii comerciale (25)

• vând Dacia 1304 pick-up, RCA total 2006, 
caroserie nouă, impecabilă carosată preț 
12.500 ron, și Dacia break, af 1996, stars' 
foarte bună, preț 6.000 ran. Tel. 21R05S 
0722/334830. (8/22.08) ’ I

• Deva, 80 mp, occidental, baie, termopane, 
terasă 55000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 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, 
0729/018866 (A6)
• S 34 mp, vitrină de 3,5 m, neamenajat, Bd. 
Decebal, Deva. Tel. 231800; 0740/317314. (A9)

• vând Dada 1310, af 1997, instalație GPL, 
taxe la zi, preț 2200 euro, negociabil. Tel. 

0721/865686. (3/1808)

Auto străine (37)

imobile chirii (29)
• căutăm pentru închiriere garsonieră în Deva 
sau cameră la casă oferim 50 - 60 euro. Tel. 
0745/243197.(8/21.08)
• ofer spre închiriere apartament, 2 camere, 
nou-amenajat, bucătărie utilată, zona hotel 
Sarmis, preț 150 euro/lună Tel. 217655. (T)
• Deva, luliu Maniu, 38 mp, baie, termopane, vad 
superb, 350 euro/lună, tel. 0722/564004. (Al)

• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)

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

• vând Peugeot 605 Diesel, af 1992, geamuri și 
oglinzi electrice, jante Al 15 inch, numere Franța, 
preț 2300 euro, negociabil. Tel. 0723/227569. (T)

• vând Renault Scenic RX4, af octombrie
2001,201, benzinar, 140 CP, ful I-electric, 4x4 
permanent, impecabilă, 102.000 km, preț
11.500 euro (41.000 ron). Tel. 218059,

1 0722/530907.(8/22.08)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ prin H.G. nr. 916/11 august 2005
Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 

tel./fax 0269/250008: 0369/408982, 
www.uamsibiu.ro, 

e-mail; rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTUNȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC între orele 8,00 - 20,00, în perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni» sâmbătă Inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de învățământ superior

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
Btudiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

Științe Administrative Administrație publică 75 3 ani 1.400 Licențiat in Știința 
Administrative (J

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

afaceri internaționale
Marketing Marketing 98 3 ani 1.800 Licențiat In Marketing
Participarea nu este condiționată de încadrarea în muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concurs, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, In 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candldaților li se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în planul de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții venlți prin transfer în anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str, Alexandru Vlahuță, nr. Ibis,

Tel; 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57,
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405804; 0740/078838.

(56712)

RECLAME

mailto:resurseumane@profi.ro
iawww.profi.ro
http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
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• vând Volvo V401,9 TDI, af 2001, full-electric, 
abs, srs, climă, jante Al 16 inch, înmatriculat, preț 
8500 euro. Tel. 0723/301857. <T)

Mobilier și interioare (47) Altele (61)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

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

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

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

• cumpăr catalog auto anii 1998 - 2001. Tel. 
0723/227569. (T)
• cumpăr lăzi și paleti din plastic. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând lacăte speciale antiefracție Diskus. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând prune, 0,5 ron kg. Tel. 217655. (T)

• vând prune, in localitatea Dobra. Relații latei. 
283283. (T)

9țdnd urgent generator curent trifazic, mono
fazic, motorină, pornire la cheie. 7,5 kW, stare 
nouă. Tel. 0723/823429. (T)

Televizoare (48) Pierderi (62)

Piese, accesorii (42)
• vând convenabil televizor color Grundig, diag 
.54 cm și amplificator Grundig, preț 1,5 milioane 
lei. Tel. 0745/253413. (T)

• vând convenabil 2 roți complete (jantă, 
cauciuc, cameră) pentru Lăstun sau alte tipuri 
de mașină. Tel. 223497. (T)
• vând 4 jante Al 15 inch cu 5 găuri, preț 100 
euro/setul. Tel. 0723/301857. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic, 4 sertare, preț acceptabil. 
Tel. 218650.(0

Garaje (43)
• ofer spre închiriere garaj de bloc, Cuza Vodă, 
numai pentru mașină, preț 50 euro/lună. Tel. 
219386, seara. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

■ pierdut borsetă cu acte, găsitorului recom
pensă. Tel. 218015,0788/813987. (14/21.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Frenț Alexandra Se declară nul. (8/22.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Frenț Nicoleta. Se declară nul. (5/22.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Frenț Robert Se declară nul. (6/22.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele
Suciu Florica Se declară nul. (9/22.08)
• pierdut carnet membru pescar nr. 70050, seria 
44275 pe numele Dineș Virgil. Se declară nul. 
(4/22.08)

Solicitări servicii (71)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă
Forma;
4. Alimentara 
Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin; 
Orăștie - chioșcul 
de ziare de lângă 
magazinul „Palia" 
Dobra - la Coopera
tiva de Consum; 
Ilia - Centrul de 
schimbare a
buteliilor
Geoagiu-Sat - Casa 
de cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar 
Company (lângă 
stadion);
2. SC Râzvan 
Divers
(zona Chizid);
3.SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru „ 
persoanele fizice, s 04 M

• vând căței rasa Boxer german.Tel. 226909. (T)

• caut femeie pentru îngrijire persoană bolnavă
- femeie, permanent. Relații latei. 219934. (T)

Prestări servicii (72)

■ caut femeie cu vârsta cuprinsă între 40 - 
55 de ani, sănătoasă, experiență, pentru 
îngrijirea unui copil de 3 luni, program fle
xibil, 8 ore pe zi; rog seriozitate; ofer o masă 
pe Zi. Tel. 0742/138784. (2/22.08)

• execut la comandă goblenuri pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare, Tel: 218084, 0724/643045, 
0722/586808. (T)
• transport ieftin mobilier, electrocasnice, cu 
auto acoperit de 1,2 tone, 14 mc volum; asigur 
demontare rapidă, profesională pentru mutări. 
Tel. 0254/225578,0744/934462,0726/551701. CD

Oferte locuri de muncă (74)

Corn S.R.L. Orăștie
nwlaih-e. imliKHsi.de și peni'u ierți, 

do ritlicLLl.
pito așchfere, Instalații electrice, 

și de S.ix, raiwliliuis.it. 
autoriza? SSCIR. FIA 1 și PIC 9.

menta re la 
aSJJS Fam 0254 M33J4

■ găsiți eeea ce emulați! g
Ol Vă așteptăm! I

IhWIidaSSia GRECIA
THESSALONIKI KATE Rl NI LARISSA ATENA

INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - O254/74.87.84S

• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara. 11 
posturi, data limită 14.09. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 10.09. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete. Orăștie, 1 
post, data limită 15.09. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 5 * 
posturi, data limită 30.08. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Petrila, 1 
post, data limită 31.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Petroșani,
5 posturi, data limită 30.08‘Tel. 213244.
• tăietor cu flacără, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08, perioadă determinată. Tel. 213244.
• tăietor cu flacără, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08, perioadă determinată Tel. 213244.
• tâmplar universal, Brad, 6 posturi, data limită 
30.09., perioadă determinată Tel. 213244.
• tâmplar universal, Brad, 2 posturi, data limită 
15.09. Tel. 213244.
• tâmplar univenai. Brad, 6 posturi, data limită 
30.09, perioadă determinată Tel. 213244.
• tâmplar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• tâmplar universal, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244
• tâmplar universal, Orăștie, 1 post, data limită 
17.09. Tel. 213244.
• tâmplar universal, Petrila, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• tâmplar universal, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 8.09. Tel. 213244.
• tapițer, Deva, 8 posturi, data limită 15.09. Tel. 
213244.
• tehnician electromecanic, Călan, 4 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 6 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244
• termisHratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 10.10, persoane cu 
handicap. Tel. 213244.
• termisMratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 10.10., persoane cu 
handicap. Tel. 213244.
• vânzător bilete, Brad, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• vânzător bilete, Hunedoara, 1 post, lipsă 
antecedente penale, data limită 22.08 Tel. 
213244.
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 30.08 Tel. 
213244.
• vânzător, Brad, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244
• vânzător, Călan, 1 post, data limită 31.08 Tel. 
2)3244.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 1409. Tel. 
213244
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 7.09. Tel. 
213244.
• vânzător, Deva, 10 posturi, data limită 1.09. Tel. 
213244.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 10.09. Tel. 
213244.
• vânzător, Hunedoara 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 10.09. 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită31.08 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.09. Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.09. Tel. 213244.
■ vânzător, Hunedoara, 6 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244
• vânzător, Lupenl, 1 post, data limită 30.08 Tel. 
213244
• vânzător, Lupenl, 3 posturi, data limită 26.10. 

*Tel. 213244.

• vânzător, Orăitfe 4 posturi, data limită 3.09. 
Tel. 213244
• vânzător, Oriatfe, 1 post, data limită 15.09. Tel. 
213244.
• vânzător, Orăitfe, 2 posturi, data limită 1.09. 
Tel. 213244.
• vânzător, Patria. 1 post, data limită 10.09, Tel. 
213244
• vânzător, Petroșani, 1 post, data limită 31.08 
Tel. 213244

• vânzător, Petroșani, 1 post, data limită 31.08 
Tel. 213244
■ vânzător, Vidcan, 1 post, data limită 8.09. Tel. 
213244.
• vânzător, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244.
• verificator bani, Deva, 5 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• vopsitor Industrial, Deva, 2 posturi, data limită 
15.09, persoane cu handicap. Tel. 213244.
• vopsitor lemn, Hunedoara, 2 posturi, data 
limita 30.09. Tel. 213244.
• vukanizator piese din cauciuc la prese, Deva, 
1 post, data limită 1.09. Tel. 213244.
• zidar-pietrar, 1 post data limită 25.08. Tel. 
213244.
• zidar-pietrar, Deva,8posturi, data limită 31.08 
Tel. 213244
• zidar-rosar-tencuitor, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 10 posturi, data 
limită 7.09. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 1.09. Tel. 213244
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 8.09. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 5 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 6 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Hațeg, 8 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• zidarrosar-tencuitor, Hunedoara, 20 posturi, 
data limită 30.08 Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 15.09. Tel. 213244.
• zidarrosar-tencuitor, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 26.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244.
• zidarrosar-tencuitor, Lupeni, 1 post, data 
limită 1.10. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Petrila, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244.
• zidar-samotor, Călan, 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244.

• zidar-samotor, Orăștie, 5 posturi, data limită 
27.08. Tel. 213244.

• zidari coșuri fabrică, Vulcan, 2 posturi, data 
limită 31.0a Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Deva, 2 posturi, data limită 
1.09. Tel. 213244.
• zu^av, vopsitor, Deva, 2 posturi, data limită 
809. Tel. 213244
• zugrav, vopsitor, Deva, 1 post, data limită 
15.09. Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Deva, 1 post, data limită 
30.008 Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Deva, 10 posturi, data limită 
7.09. Tel. 213244
• zugrav, vopsitor, Orăștie, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 11 
posturi, data limită 14.09. Tel. 213244.
• tăietor cu flacără, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08, perioadă determinată. Tel. 213244.
• tâmplar ladvenal, Brad, 6 posturi, data limită 
30.09., perioadă determinată. Tel. 213244
• vânzător biete, Hunedoara, 1 post, fără 
antecedente penale, data limită 22.08. Tel. 
213244.
• vopsitor industrial, Deva, 2 posturi, data limită 
15.09.. persoane cu handicap. Tel. 213244.

Depozit

Decese (75)

Colectivul Primăriei orașului Geoagiu aduce un 
ultim omagiu celui care a fost

BARB EREMLA TITUS
medic veterinar, șef Circumscripția Sanitar-Veteri- 
nară pentru Controlul Alimentelor Geoagiu, un profe
sionist de excepție și un bun colaborator. Respectul și 
recunoștința noastră îl vor însoți întotdeauna.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Oferte locuri de muncă (74)

(60660)

• Editură școlară de prestigiu caută reprezentanți vânzări: 
studii medii sau superioare, orar flexibil, excelentă capacitate 
de comunicare, persoană organizată, motivată. Atribuțiile 
postului: promovarea și vânzarea produselor Editurii. Oferim 
câștiguri financiare nelimitate, strict corelate cu efortul depus. 
CV pe fax 0264/423814 sau e-mail:recrutări@odyseea.ro.

(60337)

• Societate comercială, operator Elite pentru vestul 
țării, angajează în condiții salariale atractive agent 
aprovizionare automate cafea. Cerințe: domiciliul stabil 
în Deva, posesor permis cat. B. CV-urile la fax 
0254/231485. (4/18.08)

Suntem numărul 1 
în județul 

Hunedoara!

MELINDA IM
Comercializăm următoarele produse:

• tabla zincatâ import
tabla laminată la rece 
tablă laminată la caid
tablă aluminiu O
profile laminate
țevi pătrate și dreptunghiulare
țevi negre sudate longitudinal
țevi zincate sunate longitudinal
țevi de construcții 
țevi trase 
bară pătrată 
oțel rotund

• materialatormo-, IODO-

■L'jJil beton
• lisi beton
■ sârmă zincată

Melinda-lmpex Steel S.A. vâ așteaptă zilnic 
între 08.00-17.00 și sâmbătă între 08:00-14:00

"O c
0)
E

■

TIMIȘOARA* Str. Ion ionescu de la Brad nr. 29 • tel/fax: 0256-400773 • e-mail: steeltm@melinda.ro

RECLAME

imliKHsi.de
raiwliliuis.it
mailto:ri@odyseea.ro
mailto:steeltm@melinda.ro
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•Nu a trecut testele. Japonezul Daisuke Enomoto, care ar fi trebuit să zboare pe Stația Spațială Internațională în septembrie, nu a primit acceptul Agenției spațiale ruse din motive de sănătate - un eșec pentru Japonia, care ar fi devenit a treia țară din lume ce trimite un turist în spațiu.

S-a prăbușit un avion rusesc

•Premieră mondială. Producția Universal Pictures „Children of Men", în care joacă si actrița Oana Pellea, va avea premiera mondială pe 3 septembrie, la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Veneția.

Festival Participanții la festivalul internațional de circ, teatru și muzică, „Summer Letna 2006” dau reprezentații la Praga, în piața vechiului oraș. (Foto: epa)

■ Aparatul de tip 
Tupolev s-a prăbușit la 
45 de kilometri distanță 
de orașul Donețk.Moscova (MF) - Un avion rusesc având la bord 170 de pasageri, care efectua o cursă între localitatea Anapa, din sudul Rusiei, și orașul Sankt- Petersburg s-a prăbușit, marți, la 45 de kilometri distanță de orașul Donețk, relatează pagi- na'electronică a agenției Interfax. Toți pasagerii și membrii echipajului aflâți la bordul avionului rusesc au murit în urma accidentului.
Semnal SOS„Potrivit primelor informații, avionul s-a prăbușit la 45 de kilometri distanță de

Avion de tip Tupolev (Foto epa)Donețk”, a spus un purtător de cuvânt al Ministerului rus pentru Situații de Urgență. Cursa 612, un avion de tip,Tupolev, aparținea companiei Pulkovo, a spus oficialul. „în jurul orei 15.37 , ora Moscovei (14.37, ora României) avionul a transmis un semnal SOS iar la ora 15.39 (14.39, ora României) a dispărut de pe monitorul radar”, a adăugat purtătorul de cuvânt. Autoritățile ruse au anunțat că este posibil ca accidentul să fi fost provocat de „turbulențele” meteorologice.
Accident feroviar în Spania
M Un tren a deraiat luni, 
șase persoane pierzân- 
du-și viața iar alte 36 
fiind rănite.

S-a apucat de 
scrisNew York (MF) - Cântărețul și compozitorul britanic Ian Gillan, fost solist al legendarei trupe Deep Purple, s-a hotărât să scrie un roman, un thriller politic intitulat „ Wessex”, transmite Reuters. Gillan, în vârstă de 61 de ani, a încheiat deja contract cu o editură în vederea publicării romanului său.„Va fi singurul meu roman. Chinurile dragostei. Este singura idee pe care am avut-o pentru o carte, singura care m- a inspirat să scriu”, a declarat Gillan într-un interviu. Cântărețul se află în prezent în America de Nord pentru un turneu solo intitulat „Smoke this!”. „Scrisul este un hobby. Scriu în fiecare zi. Una dintre marile mele plăceri este să scriu pe site-ul meu de internet”, a spus el.

Experi
mentLonda (Mf) - UK 
Biobank, un proiect 
care constă în 
colectarea de mostre 
de ADN de la 500.000 
de persoane pentru a 
detecta factorii genetici 
care favorizează 
apariția bolilor mortale, 
a demarat ieri, în 
Marea Britanie, acesta 
fiind cel mai mare 
experiment medical 
din lume. în urma suc
cesului înregistrat de 
faza pilot a proiectului, 
care a durat trei luni și 
la care au partidpat 
3.800 de persoane din 
zona orașului Man
chester, proiectul UK 
Biobank a fost extins la 
nivel național. Pe par
cursul următorilor 
patru ani, cercetători 
științifici și experți 
medicali vor colecta 
probe de urină și de 
sânge de la voluntari 
cu vârste cuprinse între 
40 și 69 de ani.

Villada (MF) - Un tren a deraiat, luni, în nord-vestul Spaniei, accident în urma căruia șase persoane și-au pierdut viața iar alte 36 au fost rănite, au declarat surse oficiale, citate de Reuters.

in tren se aflau 426 de pasageri
(Foto: EPA)

Autoritățile pun accidentul, cel de-al doilea petrecut în câteva luni, pe seama vitezei mari și a nerespectării indicatoarelor care reglementează traficul feroviar.Printre cei 426 de pasageri se aflau și pelerini care se întorceau dintr-o vizită efectuată la mănăstirea Santiago de Compostella.Trenul se îndrepta către granița franceză atunci când a deraiat în dreptul localității Villada, situată la 30 de kilometri de Palencia.Primul vagon s-a izbit de stâlpul, unui pod, trăgând după el și alte vagoane ale trenului.Trenul făcea legătura între orașul spaniol Vigo și localitatea franceză de frontieră Hendaye.

Lisa se joacă în grădină cu puii care se bucură de porția de joacă de dimineață.
(Foto: FAN)

Turiști
■ Mii de persoane s-au 
refugiat pe plajele 
grecești din cauza 
incendiilor izbucnite luni.Atena (MF) - Turiștii și localnicii din zona Halkidiki, evacuați după ce un incendiu major a izbucnit, luni după- amiază, în peninsula Kassan- dra, au revenit, ieri dimineață, la hotelurile în care erau cazați, dar pompierii au continuat lupta cu flăcările.Un total de 1.178 de persoane, în principal copii și bătrâni cu probleme respiratorii, precum și turiști, au fost evacuați, luni seară, din peninsula Kassandra, în cadrul unei operațiuni ample a Gărzii de Coastă, care a fost sprijinită de

cuprinși de

Focul s-a răspândit cu repeziciune, sub privirile turiștilor (Foto: epa)

panicădiace și zeci de persoane cu probleme respiratorii provocate de fum au fost transportate la spitalul din Poly- gyros și în centrele de sănătate din apropiere.Autoritățile au declarat starea de urgență, luni seară, în brațul Kassandra, după ce incendiul declanșat la 18.30, într-o regiune împădurită de lângă Poychronou, s-a răspândit cu repeziciune pe o lungime de zece kilometri. Poliția a afirmat că incendiile au fost cauzate de trăsnete.Circa 2-3.000 de turiști români se află în prezent înnave comerciale, ambarcațiuni particulare și de pescuit.Un turist german s-a înecat, luni seară, în timp ce încerca să urce la bordul unei
ambarcațiuni, în zona de coastă din apropiere de Kassandra. Șapte persoane cu arsuri de gradele unu și doi, alte două cu afecțiuni car-

zona apropiată de incendii din Halkidiki, dar reprezentanții agențiilor de turism susțin că aceștia sunt în siguranță.

Pe Marte există gheizereWashington (MF) - Pe planeta Marte există gheizere care aruncă în aer nisip și praf, la o înălțime de câteva sute de metri, este concluzia unui studiu publicat în revista Nature. Studiul a fost realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea de Stat Arizona, Statele Unite.Imaginile realizate prin intermediul camerei care orbitează Marte au indicat jeturi de dioxid de carbon care erup prin crusta de gheață a polului sud al planetei, arată cercetătorii. Erupțiile gheizerelor lasă urme întunecate și figuri în formă de păianjen pe calota glaciară a planetei.Profesorul Phil Christensen a explicat că gheizerele erup în momentul în care lumina soarelui încălzește gheața, transformând dioxidul de carbon înghețat aflat sub scoarța exterioară a planetei în gaz cu presiune mare.

Sushmita Sen (Foto: epa)

Din India, la HollywoodNumbai (MF) - Starul Bol- lywood-ului Sushmita Sen, fostă Miss Univers, va juca împreună cu actorul Richard Gere într-un film hollywood- ian care va fi turnat în Argentina, transmiteReuters.Sen, care face parte dintr-un mic grup de actori indieni recunoscuți pe plan internațional, a semnat deja con

tractul pentru acest film, informează publicația Mum- bai Mirror.„Și este adevărat, Richard Gere încarnează personajul principal masculin”, a declarat Sen pentru ziarul citat.„Abia aștept să lucrez cu Sutapa și Richard”, a spus Sen, care va interpreta rolul unei imigrante indiene.
Debut Paris Hilton și-a lansat marți primul album muzical, „Paris”, în cadrul unei conferințe de presă în Tokyo.

(Foto: EPA)


