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Cerul va fi variabil Pirostrii la... închisoare
dimineața

■ Primarul Devei a ofici
at o căsătorie a unui de
ținut din penitenciarul 
Bârcea Mare.

Deva (M.S.) - O dansatoare dintr-un bar de striptease s-a căsătorit, ieri, cu un deținut care este închis în Penitencia

rul Bârcea Mare, momentul desfășurându-se în prezenta primarului municipiului Deva, Mircia Muntean. Primarul a recunoscut că este pentru prima oară când oficiază o căsătorie într-o închisoare, în cei 11 ani de când a fost ales în fruntea administrației publice locale. „Ambianta a fost

deosebită. Le doresc celor doi tineri căsătoriți „Casă de piatră”. Pe de altă parte, tânărul trebuie să fie cuminte, să-și termine pedeapsa pentru care a fost închis și apoi să devină un familist model”, a afirmat primarul Devei. Momentul s-a desfășurat întocmai ca la Starea Civilă, celor doi soți

fiindu-le prezentate prevederile și obligațiile legale pe care le au în noua calitate. Cei doi tineri căsătoriți se cunosc din anul 2004, când lucrau împreună la un bar din Deva. Pentru că a comis un furt în oraș, Ciprian Rad, în vârstă de 21 de ani, a fost condamnat la șase ani de închisoare, /p.6

Lupta pentru licența
Deva (I.J.) - Lupta companiei Gold Corporation pentru exploatarea celui mai mare zăcământ aurifer din Europa aflat la Roșia Montană s-ar putea încheia la 25 august. Data reprezintă termenul limită pentru depunerea obiecțiilor cu privire la proiect, după care Ministerul Mediului și Gospodăririi A- I pelor urmează să se pronunțe asupra acordării licenței de exploatare, /p.5

la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pen- . tru a fi rezolvate cât mai re-cuvw pede cu putință.Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe adresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa daniel, ian- cu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

y| Steaua strălucește din nou.] 
HK Campioana României a reușit,] aseară, să readucă fotbalul de’ 
gH club românesc în grupele Ligii Br Campionilor, după o întrerupere^ de 10 ani. Echipa antrenată de 5 Cosmin Olăroiu a câștigat cu 2-1 b meciul decisiv cu belgienii de la]Standard Liege /p.7 (Foto epa)|

Avocații vor declanșa grevă
■ Avocații vor declanșa 
grevă ca protest pentru 
existența unor barouri 
paralele.

tifle statului nu fac nimic să rezolve situația. Avocații consideră că Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magi-
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Deva (I.J.) - Greva generală este anunțată pentru 9 septembrie și va fi declanșată ca semn de protest fată de existenta unor barouri paralele, dar și pentru faptul că institu-

straturii tolerează existenta Baroului Constitutional condus de Pompiliu Bota.„Luptăm acum pentru desființarea unor barouri paralele. Sunt implicate și SRL-uri. Nu e corect, noi suntem avo- cati de peste 1000 de ani. La 1

septembrie Congresul National al Avocatilor se va întruni la București și atunci se va emite o decizie privind greva generală a avocatilor”, declară av. Ștefan Ieremia, decan al Baroului de Avocați Hunedoara.Avocații consideră că aceste barouri paralele creează o situație fără precedent care poate avea efecte negative.

Transfer de 
atribuțiiDeva (C.B.) - în următorii ani, consiliile locale vor prelua de la inspectoratele școlare atribuțiile pe care le aveau acestea în privința activităților din învățământ. Cheltuielile vor fi asigurate din bugetul primăriilor, /p.3

Volumul gazelor naturale distribuit 
in județul Hunedoara

2002

Grafica GL sursa Oh de StatsbcA a județului Hunedoara

Război pe halda de zgură
■ Directorul Procesing 
Service acuză modul dis
criminator aplicat celor 
care exploatează zgura.Deva (T.S.) - Ieri, la Deva, Adrian Calimente, directorul societății Procesing Service, a ținut să facă o serie de precizări privind modul în care i a fost suspendat temporar dreptul de exploatare a zgurii provenite de la fostul Combinat Siderurgic din Hunedoara.„Sunt nemulțumit de modul în care firma pe care o

conduc este tratată de instituțiile statului. Totul a pornit de la alunecarea de teren care a avut loc în urmă cu două săptămâni la halda de zgură pe care o exploatăm. Și asta deoarece am fost scoși țapi ispășitori, în locul societății Grampet cea de-a doua societate care se ocupă cu exploatarea haldelor de zgură de la Hunedoara”, a declarat directorul Procesing Service.La această dată Grampet are autorizație de exploatare a zgurii. Mittal Steel, proprietarul haldei, nu și-a dat acordul privind exploatarea.
Cu mașina în pom. Deva, ieri, ora 18:00. Conducătorul automobilului din imagine, după ce și-a parcat mașina în pom, a plecat în grabă să-și rezolve o problemă. Ieri au avut loc mai multe accidente de circulație, /p.3

(Foto: Traian Mânu) „
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• Escortă aeriană. Două avioane de luptă 
au întors din drum o aeronavă americană 
aparținând companiei Northwest, escortân
d-o până la aterizarea pe aeroportul Schi
phol, din Amsterdam, a anunțat agenția de 
presă olandeză ANP. Poliția olandeză și ofi
cialii din cadrul aeroportului nu au făcut nici 
un comentariu.

Iranul, pregătit de negocieri

Interogat 
de poliție

Ierusalim (MF) - O e- chipă de polițiști a sosit, ieri dimineață, la biroul președintelui israelian Moshe Katzav pentru a-1 interoga cu privire la a- cuzațiile de hărțuire sexuală formulate Împotriva sa și care l-ar putea determina să demisioneze. Anchetatorii au efectuat, marți, o percheziție In birourile președintelui și au confiscat calculatorul personal al șefului statului, precum și alte documente. Președintele este bănuit că a abuzat de autoritatea sa și a hărțuit sexual două angajate, amenințân- du-le cu concedierea în cazul în care refuză a- vansurile sale. Poliția mai investighează și suspiciunile referitoare la modul în care șeful statului a administrat dosarele de grațiere care i-au fost remise.
•3 *.
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Moshe Katzav ' (Foto: epa)

Jalal Talabani
(Foto: EPA)

Dispus să 
fie martor

■ Marile puteri anali
zează răspunsul destui 
de neclar al Iranului în 
dosarul nuclear.Teheran (MF) - Teheranul este pregătit să înceapă negocieri „serioase” pe tema ofertei marilor puteri privind suspendarea programului nuclear, a declarat Aii Larijani, președintele Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran.Larijani a făcut aceste declarații în timpul întâlnirii cu reprezentanții a șase țări, cărora le-a predat răspunsul'Teheranului la pachetul de stimulente menit să convingă regimul islamist să pună capăt activităților nucleare.

Aii Larijani (Foto: epa»„Deși nu există nicio justificare pentru decizia ilegală a

altor părți de sesizare a Consiliului de Securitate ONU, răspunsul este menit să faciliteze discuții corecte. Iranul este pregătit pentru negocieri serioase”, a subliniat oficialul de la Teheran.Puterile occidentale analizau, ieri, propunerea Iranului de a extinde negocierile pentru soluționarea crizei nucleare, dar nu era clar dacă răspunsul Teheranului poate duce la evitarea sancțiunilor Națiunilor Unite.
Fără indiciiNu exista însă nici un indiciu că Teheranul a acceptat una din solicitările esențiale ale Consiliului de Securitate în privința sistării procesului de îmbogățire a uraniului pâ

nă la 31 august, în caz contrar fiind posibilă adoptarea unor sancțiuni. Iranul a calificat a- cest termen limită ca fiind lipsit de sens.Unul dintre diplomații europeni a declarat că Iranul^ exclus varianta suspendări programului nulcear înainte de reluarea negocierilor „dar a indicat că ar fi deschis să accepte sistarea sa în cursul negocierilor”. Alți diplomați au refuzat să confirme dacă Iranul a dat dovadă de flexibilitate în această problemă.Cei cinci membri permanent ai Consiliului de Securitate, Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statei» Unite, alături de Germania s-au abținut, de asemenea, de la orice comentariu.
Bagdad (MF) - Preșe
dintele irakian de et
nie kurdă, Jalal Tala
bani, a afirmat că es
te pregătit să depună 
mărturie în cel de-al 
doilea proces al lui 
Saddam Hussein pri
vind genocidul din 
Kurdistan. Talabani a 
afirmat într-un comu
nicat că, dacă i se va 
cere, este dispus să 
depună mărturie în 
fața înaltului Tribunal 
Penal irakian care îi 
judecă, începând de 
luni, pe Saddam 
Hussein și șase cola
boratori ai săi, pentru 
presupusul rol în 
masacrul de la Antal. 
Circa 182.000 de 
persoane au fost uci
se la Anfla, în Kurdis
tan, în perioada 
1987-1988.

Răpire revendicată
Gaza (MF) - O grupare islamistă din Fâșia Gaza a revendicat, ieri, răpirea în urmă cu nouă zile a doi jurnaliști de la Fox News, cerând Statelor Unite să elibereze, în maxim 72 de ore, toți „prizonierii musulmani”. Doi angajați ai Fox News - corespondentul Steve Centanni (un american în vârstă de 60 de ani) și cameramanul Olaf Wiig (36 de ani, din Noua Zeelandă) - au fost răpiți, la 14 august, în orașul Gaza, de militanți islamiști purtând cagule pe față.

Controverse
București (MF) - Acțiunea autorităților iraniene care au ocupat platforma Orizont este una de piraterie, întrucât militarii iranieni au ocupat cabina de comandă și au oprit comunicațiile, a declarat ieri președintele Grup Servicii Petroliere, Gabriel Co- mănescu. El a precizat că la bordul platformei s-au aflat 20 de militari iranieni, iar în prezent mai sunt prezenți trei ofițeri ai miliției judiciare, câte un reprezentant al companiilor Oriental Oii și Petrolran.De asemenea, în apropierea platformei se află o navă a marinei iraniene, înarmată cu rachete, a afirmat Comănescu.GSP a anunțat, marți, că una dintre platformele sale petroliere din Golful Persic, Orizont, a fost atacată în cursul dimineții de un elicopter militar iranian iar trupe înarmate au urcat la bordul platformei, după care compania a pierdut legătura cu cei 26 de angajați, majoritatea români.

Amnesty International acuză Israelul
■ Organizația susține că 
statul evreu s-ar putea 
face vinovat de crime de 
război.

Londra (MF) ■ Amnesty International a acuzat, ieri, Israelul că a ucis intenționat civili în cursul campaniei împotriva Hezbollah desfășurată în Liban și a subliniat că statul evreu s-ar putea face vinovat de crime de război, transmite Reuters.Conform organizației, nu numai că magazinele de alimente au fost distruse intenționat în timpul bombardamentelor și al raidurilor aeriene, dar și convoaiele umanitare au fost - la rândul lor - blocate, iar spitalele și serviciile publice precum alimentarea cu apă și centralele producătoare de energie au fost scoase din uz pentru a forța populația să se refugieze.
Cu probe„Probele sugerează că distrugerea la scară largă a lucrărilor publice, sistemelor de producere a electricității, locuințelor civile și a industriei a fost intenționată și a făcut parte din strategia militară, nereprezentând pagube colaterale”, a anunțat Amnesty în

raportul realizat în acest sens.Israelul a menționat că nu a vizat civili și că a avertizat persoanele necombatante să părăsească sudul Libanului. Statul evreu a mai acuzat Hezbollah că a lansat rachete din zonele civile.Amnesty a cerut Națiunilor Unite să înființeze de urgență o comisie independentă de an

chetă pentru încălcarea legislației umanitare internaționale. „Multe dintre încălcările analizate în raport sunt crime de război”, a mai subliniat Amnesty.Pagubele totale sunt evaluate la 3,5 miliarde de dolari, dintre care două miliarde reprezintă valoarea clădirilor* devastate, iar 1,5 cea a infrastructurii.

Libaneză în fața locuinței sale din Siddiqine, sudul țării, casă distru
să în timpul raidurilor israeliene (Foto: epa)
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OPINIA DE REZERVĂ

în sfârșit, Securitatea a 
ajuns la „per tu" cu Europa
Miron Beteg_________________________________
miranheteg@yahca.com

In urmă cu exact zece ani, 
într-un text publicat în Dilema, 
botezat Talciocul dosarelor, 
Andrei Pleșu nota, referindu-se la 
zecile de pagini de urmărire din 
dosarul său de securitate: „Aș 
avea, totuși, o singură exigență, 
strict profesională. Textele sunt 
transcrise de ofițeri sau subofițeri 
care stau prost când cu gramati
ca sau cu limbile (și numele) 
străine, când cu auzul. Ele sunt 
pline de inadvertențe. ă...| Rog, 
deci, pe toți cei care vor hotărî, 
unilateral, să publice pagini 
nemuritoare din dosarul meu, să 
mi le trimită întâi la corectat".

Pleșu simțea un disconfort bo
nom când, în pagini răzlețe din 
propriul dosar tipărite cine știe 
pe unde, apăreau nume scrise 

aiurea sau informații brefiate ab
surd. Din păcate, gramatica se
curității a supraviețuit instituției. 
Cu siguranță, nici noile norme 
ale limbii române n-o vor șterge, 
n-o vor modifica. Gramatica se
curității e o gramatică profesio
nistă, mereu promițătoare pentru 
o haită întreagă de foști securiști, 
fii de securiști, informatori și 
scursuri. Așa se face că după 
textul publicat ieri în Gardianul, 
Andrei Pleșu ar trebui să ceară 
„la corectat", înainte de publica
re, și articolele în care apar nu
me de prieteni sau neprieteni. 
Pentru că, fără jenă, cotidianul 
amintit dă un citat din Gabriel 
Liiceanu („Pleșu e un om slab") 
care până la urmă se dovedește 
a fi din... Gabriel Andreescu. 
Ori de câte ori e nevoie să fie 

pus la îndoială, ori de câte ori e 
nevoie de un exemplu măreț, de 
o demonstrație copleșitoare, lui 
Andrei Pleșu i se publică frânturi 
din două scrisori trimise după 
scandalul „meditației transcen
dentale" Cabinetului unu. în gra
matica securității, acest lucru are 
valențe duble: pe de o parte, 
cum tot a scris cele două scri
sori, Andrei Pleșu n-ar mai avea 
dreptul să judece pe nimeni. Pe 
de altă parte, pregătește un soi 
de nervozitate tranchilizată: dacă 
și aproape-moralul Pleșu a lău
dat partidul, atunci ce să ne mai 
legăm de cei mici, amărâț^ mulți 
și asupriți? E însă pentru prima 
oară când în presă cele două 
scrisori sunt utilizate pentru a lă
sa impresia că Pleșu a făcut poli
ție politică. E de ajuns o privire 
peste cele câteva rînduri ca să-ți 
dai seama că nici nu poate fi 
vorba de așa ceva. în afară de 
câteva formule cimentate (o gra
matică a partidului), pe care le 
știau și șoimii patriei, cele două 
texte nu conțin nimic compromi
țător. în acest moment securita

tea are nevoie - și a pus-o bine 
în practică - de o ubicuizare a 
sentimentului de vinovăție, du
blată de o punere în neant, de 
banalizarea colaborării cu secu
ritatea ceaușistă. O scrisoare des
chisă adresată Monei Muscă și 
apărută tot ieri ne asigura că în 
situația penelistei cu aromă de 
Cotroceni se află 2-3 milioane 
de români. Suntem înștiințați că 
Ticu Dumitrescu și Corneliu Co- 
posu au dat și ei declarații la se
curitate. Pleșu s-a umilit. Despre 
Manolescu s-a spus de multă 
vreme că a stat „ascuns" la Ro
mânia literară atâta vreme toc
mai pentru a-i scăpa pielea fos
tului redactor-șef în cazul în care 
se schimbă regimul. Noica era 
un om al securității și el. Dines- 
cu, după un scenariu abracada
brant, racola puști ca să fie infor
matori.

E tonic pentru foștii securiști 
să trăiască într-o societate care 
nu mai are repere. Lefegii ai te
rorii până deunăzi, profesioniști 
ai șantajului timp de 16 ani, ei 
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vor fi gospodarii haosului moral, 
în acest moment nu mai au ne
voie de dosare. Dovadă și faptul 
că nimeni nu pare foarte impre
sionat de un angajament semnat. 
Dosarele au fost înlocuite cu 
publicațiile pe care le conduc 
din umbră. Securitatea ceușistă a 
ajuns, în sfârșit, la „per tu" cu 
Europa. E momentul de care 
avea nevoie. Se poate dispensa 
de arhive. O încurcă deja. Un 
lucru e limpede: nu Băsescu a 
hotărât să ia dosarele din custo
dia serviciilor secrete, ci, pur și 
simplu, serviciile secrete au 
hotărât că nu mai au ce face cu 
ele. Ne vindem băncile prin off- 
shoruri din Cipru și strănutăm de 
la praful din arhive. Mă tem că 
intrarea noastră în Europa n-a 
fost stabilită la Bruxelles, ci Ît>^ 
conclavuri secrete ale foștilor 
securiști. Ei au ales momentul, 
nu noi, nici Europa.

***

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• Proiect. Beneficiarii contractelor de închiriere a locuințelor construite pentru tineri de ANL vor putea cumpăra unitățile locative, după cel puțin cinci ani de contract. „Deocamdată este un proiect, iar cumpărarea locuințelor de către deveni ar fi posibilă doar în 2007-2008", declară Angela Guran, Primăria Deva. (IJ.)
♦ Modificări. Ordonanța privind vânzarea cabinetelor medicale pentru medicii de familie sau specialiștii interesați va fi luată în discuție de Comisia de sănătate a Camerei Deputaților în prima ședință a noii legislaturi, în județ, peste 200 de medici așteaptă acceptul pentru achiziționarea sediilor în care își desfășoară activitatea. (I.J.)

Un singur candidat la rusă
■ Ieri a fost susținută 
proba orală la o limbă 
străină în cadrul sesiu
nii de bacalaureat.

CAlin BicAzan

PÂRKRKa MIA

Parafe... 
interlope
Adrian SAlAgean
adrian.salagean@informmedia.ro

Deva - Deși rusa e o limbă pe cale de dispariție la noi, la examenul de ieri s-a prezentat totuși un candidat. Ovidiu Bughiu din Hunedoara spune că a avut de ales între franceză și rusă optând pentru cea din urmă. „Fac rusă din clasa a șasea, iar franceză nu am făcut decât trei ani”. Pasionat de această limbă, Ovidiu Bughiu consideră că rusa nu mai este de viitor. „Din păcate această limbă nu oferă nici o perspectivă. Dacă mergi într-o țară străină și vorbești rusa, nu te poți descurca, pe când cu engleza, franceza sau germana te poți
Ovidiu Bughiu, un singur "rus" la limbi străine (Foto: T Mânu)

O adeverință medicală l-a scos din 
pușcărie pe Hayssam. Fără număr de 
înregistrare, fără semnătura directorului, fără 

parafa Penitenciarului Rahova, actul nu ar fi 
putut fi folosit nici măcar pe post de scutit 
absențe la școală. Cu toate acestea, hârtia a 
stat în picioare, a fost luată în serios, într-un 
dosar de terorism. Cu justiția pe lege călcând, 
sirianul Hayssam ne râde în nas 50 de ani.

*\ Cam până pe când ni s-a promis adevărul. 
' Tranziția românească e un lung șir de 
îmbolnăviri închipuite. Sunt sute de dosare 
cu bolnavi „de catifea" care și-au aranjat o 
pensie „de boală". E un caz de fals în acte de 
care se face vinovat medicul. Dacă luăm în 
calcul și sutele de cadouri-șpăgi date de 
oameni să-și rezolve „problema", lucrurile, 
penal vorbind, se complică și mai mult.

o continuare în formă agravantă a 
Y ^^prostituării medicilor este scutirea de 

pușcărie a infractorilor. Cazul Hayssam și al 
medicului Constantin Tănăsescu e cel mai 
proaspăt. Dată fiind amploarea tărășeniei, e 
pentru prima dată când atenția se îndreaptă 
spre medicul corupt. Care, culmea, imediat 
după ce a fost luat la întrebări „s-a 
îmbolnăvit" rău, da' rău, de astm bronșic.

Fără să le pese că sunt luați în vizor, 
medicii continuă să presteze scutiri de 
pușcărie. Vă aduceți aminte de Alexandru 
Rădulescu? Ăla care, cu pușca la ochi, i-a 
spulberat creierul unui tânăr ce făcea baie, 
vezi Doamne, în lacul lui. Ei bine, a făcut 
cataractă. Și încă în fază avansată. Probabil 
de la lunetă. Avocatul lui cere să i se aplice 
rapid un tratament chirurgical. Desigur, aces
ta nu se poate face în penitenciar, nici măcar 
în România. Tocmai în Israel trebuie să 
meargă bietul ucigaș să se vindece. 
Revoltător și periculos. Fenomenul parafelor 
interlope trebuie stopat. E unul din cele mai 
abjecte componente ale ticăloșiei sistemului 
nostru democratic timpuriu.

face înțeles. Rusa e o limbă moartă”. Ovidiu crede că tinerii evită să mai învețe rusa, nu pentru că ar fi foarte grea sau ar suna urât, ci pen
tru că nu mai este de circulație internațională. „Sunt multe limbi frumoase, dar asta nu înseamnă că rusa e urâtă, dar viitorul pe care îl

ai vorbind această limbă este incert. Mie îmi place, iar uneori recunosc că sunt mai bun la rusă unde am primit nota 8 decât la română unde la examenul oral am luat doar 7”.
Cu două specializăriUnul dintre membrii comisiei de orgaiiizare a examenului de bacalaureat ne-a declarat că „rusa Încă dăinuiește în școli și pentru că unii profesori mai în vârstă nu au fost pensionați. După ce ne-am îndepărtat de comunism, rusa s-a cam scos din programa școlară, acum toată lumea vrea engleză”. Inspectorul școlar general adjunct Simion Molnar ne-a declarat că „limba rusă se face preponderent în mediul rural și este predată de obicei de profesorii care au dublă specializare”.

Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
sâ 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

' <$<ĂN7,

Tâlhărie la Lupeni
■ Un hunedorean a 
fost bătut crunt în pro
pria casă pentru un 
telefon mobil.Lupeni (T.S.) - Un scandal iscat, la orele nopții, între doi bărbați din Lupeni, a fost sesizat polițiștilor de vecinii acestora. Echipa operativă care s-a deplasat la fața locului a stabilit că Petru S., de 41 de ani, din Lupeni, fără ocupație, a pătruns fără drept în locuința lui Petru C., în vârstă de 45 de ani, de unde a sustras un telefon mobil.„Din primele cercetări reiese că între cei doi a avut loc o altercație. Proprietarul

apartamentului a fost lovit cu sălbăticie cu pumnii și picioarele de către Petru S. Mai mult, victima a fost tăiată cu un cuțit provocându-i-se leziuni la nivelul feței și corpului. în final, atacatorul i-a sustras acestuia telefonul mobil și a plecat”, declară Magda Popa, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara. Autorul a fost prezentat Tribunalului Hunedoara care a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 zile, pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 15 ani.
Școala trece în curtea 
primăriei
M Primarii hunedoreni 
se tem că bugetul 
primăriilor va fi și mai 
împovărat.

CAlin BicAzanDeva - Atribuțiile inspectoratelor școlare vor fi mult reduse îndată ce se va efectua transferul de autoritate administrativă și financiară la administrația publică locală. Inspectorul școlar general adjunct al județului Hunedoara, Simion Molnar, a

declarat că „trebuie să se facă odată descentralizarea, iar inspectoratele să rămână cu atribuțiile de control și coor donare a activității din județ. Odată cu aceasta va crește responsabilitatea directorilor școlari”. Dar această acțiune nu este total pe placul primarilor județului. „Noi nu am primit nimic oficial deocamdată. Susținem parțial această inițiativă, după cum prevede legea, dar bugetul primăriei va fi afectat dacă nu vom primi bani de la vreo altă sursă de finanțare”, a declarat pri-

Trei răniți pe Calea Zarandului
Deva (M.T.) - La interval de două ore, pe DN7, în Deva, au avut loc două accidente de circulație, în urma cărorâ trei persoane au fost rănite. Conducătorul unui autoturism, Viorel G., de 34 de ani, din Hunedoara, a surprins și accidentat două femei care traversau strada prin loc nepermis și fără să se asigure. Nicoleta F., de 30 de ani, și Alina L., de 23 de ani, din Simeria, au fost transportate de urgență la Spitalul Județean Hunedoara - Deva, cu multiple leziuni.

După două ore de la producerea accidentului, la câteva sute de metri distanță, conducătorul unui autoturism Dacia Solenza, Daniel B., de 34 de ani, din Simeria, a accidentat un biciclist.Acesta a trecut de pe banda unu de circulație, pe banda doi, fără să se asigure. Bărbatul, Constantin A., de 67 de ani, din Deva, a fost transportat la spital, unde a rămas internat. Ambii conducători auto simt cercetați pentru vătămare corporală din culpă.

Florin Cazacu losif Blaga Mircia Munteanmărul municipiului Brad, Florin Cazacu. „Foarte bine, e un lucru bun. Dacă banii vin dintr-o sursă de finanțare sigură, atunci sunt total de a- cord. Dar dacă nu vom primi nimic vom fi obligați să alocăm bani din bugetul taxelor și impozitelor plătite de oameni. în loc să ne ocupăm de străzi, de iluminatul public sau alte probleme ale cetă

țenilor, trebuie să facem învățământ”, a declarat primarul municipiului Orăștie, losif Blaga. „Trebuia să se facă asta încă de acum 16 ani. Adică era o nefuncționalitate totală, nu era corect, de exemplu, clădirile să le reparăm noi, primăria, iar avizele să le dea inspectoratul”, a declarat primarul municipiului Deva, Mircia Muntean.
Soțiile interlopilor protestează

M Soțiile celor arestați 
în dosarul „Hydra" au 
protestat în fața Tri
bunalului Hunedoara.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia roHunedoara - Acuzând faptul că soții lor sunt doar niște „rotițe” în mecanismul crimei organizate, mai multe soții ale interlopilor hunedoreni arestați în dosarul Mafiei fierului vechi s-au strâns în fața Tribunalului Hunedoara pentru a protesta. „Vrem să se facă dreptate. Stăm și ne uităm cum soții noștri sunt închiși, în timp ce adevărații capi sunt liberi. Noi abia avem cu ce trăi de azi pe mâine”, a spus una dintre protestatare. O altă femeie susține că soțul ei face

pușcărie pentru alții. „Le-au ascultat telefoanele mai bine de un an. Nu au avut probe ca să-i aresteze, așa că s-au legat de orice. Nu e corect. în locul soțului meu ar trebui să fie închiși alții. Polițiștii miau luat tot ce am avut de valoare în casă. Nu mai am din ce trăi”, a spus femeia.
Recurs respinsProtestatarele de ieri susțin că sunt hotărâte să intre în greva foamei. „Am să mă așez cu copiii în fața sediului Poliției. Să le dea ei de mâncare, că eu fără soțul meu nu mă descurc. Să-mi spună polițiștii de ce au plătit martori care să declare ce voiau ei”, spune Elena, una dintre soții. Protestul femeilor a durat aproape o oră, până la apariția jandarmilor. Aceștia le-au explicat că nu au auto

(Foto: T. Mânu)rizație pentru această manifestare și că riscă să fie amendate.Tot ieri, Curtea de Apel Alba Iulia a respins recur
surile declarate de cei 13 inculpați reținând că încheierea prin care s-a dispus arestarea preventivă este legală și temeinică.

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro


joi, 24 august 2006
79 d.Ch. - Erupția vulcanului Vezuviu a distrus orașele 
Pompai, Herculaneum șl Stablae, care au fost acoperite 
de lavă. A încetat din viața, în aceste condiții, Pllnius cel

Bătrân, Istoric, filolog și literat roman, 
1572 - Noaptea Sf. Bartolomeu; 
masacrul hughenoțiior de către cato
lici, la Paris.
1820 - A murit Ion Budal Deleanu, 
autor al poemului eroic-comlc Țiganl- 
ada (n. 1760).___________ ._____________

1865 - S-a născut Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmarin-
gen (foto), rege al României (1914-1927) (m. 20.07.1927). 
1868 - A încetat din viața scriitorul Costache Negruizl
(n. 1808).___________________________
1872 - A murit Avram lancu, conducătorul Revoluției 
române de la 1848 din Transilvania.
ÎW - Se consemnează cea mai scăzută temperaturi 
înregistrata vreodati: minus 88,3 grade e, în Antarctica.

Cer temporar noros. Temperatura maximă 24 grade C, iar minima de 9 grade C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Vremea va fi instabilă. Temperatura maximă 24 grade C, iar cea minimă de 7 grade C.
Sâmbătă. Cerul va fi variabil. Temperatura maximă 24 grade C, iar cea minimă de 7 grade C,

Calendar Ortodox___________ ' 8___
Sf. Sfintit Mucenic Eutihie; Sf. Mucenic fation.

Calendar Romano-Catolic___________
Sf. Bartolomeu.

Calendar Greco-Catolic .___
Sf. Eutihie, ep. M (+sec II).

Energie electrică______ . j ___
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întrerupta, între 
orele 8-15, în următoarele localități: Dobra (parțial pe 
strada Timișoarei), Atrocea, Grind, Lăsău, Cosești, Hol- 
dea, Coșevița, Teiu, Lăpugiu de Jos, Ohaba și Fintag.

Gw .. .... ____________... ........ .
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele 9 - 15, pe străzile: Aleea Romanilor, bl. 18, 
sc. D; Strada Minerului, bl.35, sc.C; Strada Carpați, bl. 
G; între orele 10-16, pe Strada Mărăști, bl. G, sc D.

Apă ■
In inele 8-15, în Deva, se va întrerupe furnizarea apel 
potabile pe Calea Zarandului și străzile adiacente aces
teia; între orele 8- 12 pe strada Horea, începând cu 
numărt-' 120 până la Zahana.

Salată asortată
Ingrediente: 1 salată verde, 2 ouă fierte, 1 ardei verde, 1 ardei roșu, 1 castravete, 250 g sparanghel, 3 linguri ulei, 2 linguri oțet, sare, piper.
Mod de preparare: Se spală bine salata sub jet de apă rece și se taie fâșii. Se spală ardeii, apoi se taie rondele. Se spală castravetele și se taie felii subțiri. Se curăță ouăle, apoi se taie felii. Se pun toate ingredientele îhtr-o salatieră mare și se amestecă ușor. Separat, se amestecă uleiul cu oțetul, sparanghelul tăiat fin, sare și piper, apoi se toarnă peste ingredientele din salatieră. Se amestecă și se servește. Preparatul se asezonează înainte de a fi servit, pentru a evita veștejirea salatei. Pentru a da salatei un gust deosebit și un plus de vitamine, se poate presăra deasupra puțin mărar și pătrunjel tocat.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția inta^wnal din numim! prwotdant: C-T-G-M - CĂSĂTORIE - LO - ILARA - PUTIN - 
PI - GINERI - P - LA - ORAȚIE - RACI - OUT - VISE - ORBI - TANCl - IT - CA - TE - PRO - A - 
CAVALER - TIR - A - NAS - VESEL - LAȘA
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!..........................................In perioade 1-26 august, Cuvlntul liber vru s4-l 
demonstrezi cit de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect Integranta aplniti In flecare ediție 
a ziarului șl trimlte-o allturl de talonul completat pe 
adresa mdacpel: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o tn cutiile spe
ciale Cuvlntul liber, pini tn 31 august. Extragerea va 
avu loc tn 31 august, In prezența unei comisii. 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IR ROMURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int M06. 
Persoana de contect Magdalena Șeiban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media șl nici rudele acestora de gradele I șl II.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Copila cu mâini mur- 
v radare (partea I) (dramă, 

Italia, 2005). Cu: 
Sebastiano Somma, 
Omella Muți, Michelle 
Bonev

1035 50 de ani de divertis
ment In 50 de emisiuni

1130 Bucuriile muzidl. Vio
lonistul Gabriel 
Croitonj

12S Misterele din Sankt 
Petersburg (r) (ep. 38) 

13:00 Mic, da* voinici (r) 
1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
14:30 Corry șl restul lumii (r) 

"(ep. 35, comedie, SUA) 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană
17:00 Cony și restul lumii 

0(ep. 36, comedie, SUA, 
2003). Cu: Ben Sav
age, Rider Strong

1730 Doctor Becker (ep. 13, 
geomedie, SUA 1998)

18 00 Misterele din Sankt 
_ îtersburg (ep. 39)

I9SI umalul TvR. Sport 
Meteo

2020 Fotbal.
Meci preliminar din 
Cupa UEFA - turul II 

2030 Beitar Ierusalim -
Dinamo. Transmisiune 
directă 

2235 CSI-Crime și investi
gații (serial thriller,

O SUA 2004) 
2330 Hollywood star (doc.,

Canada, 2003) 
24Șțf Jurnalul TVR. Sport

Meteo 
0:20 Fortăreața Shaka Zulu

(partea a ll-a) (aven
turi, SUA 2001). Cu: 

' 1 David Hasselhoff,
Karen Allen

2:00 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:05 Fortăreața Shaka Zulu 
(partea I) (r) (aventuri,

- - SUA 2001). Cu: David 
Hasselhoff, Karen Allen 

4:40 Oglinda retrovizoare(0
5:10 Luptători pentru

NATO (r)
525 Bucuriile muzicii (r)

Nume....,, 
Prenume 
Adresa ... 1
......... ..............Tel........................  
Localitatea.................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

Berbec
tn prima parte a zilei vi ocupați de o problema financiara 
de care nu ați avut timp plnă acum. Dupl-amlazl, o rudă 
vă propune să vă asodațl fintr-o afacere proipirâ.

Taur

Vă adaptați cu ușurință la situații noi șl reușiți să rezolvați 
unele probleme ale casei. Inspirația șl claritatea în gândire 
vă ajută să le dațl sugestii excelente celor caro vă cer sfa
turi.

w'
Gemeni
Un moment favorabil din toate punctele de vedere, Aveți 
ocazia să obțineți câștiguri financiare nesperate șl să vă 
afirmați în societate.

Rec
Astăzi puteți avea realizări deosebite pe plan profesional 
șl social. în partea a doua a zilei, plecați într-o călătorie 
neplanificată, o deplasare în Interes personal.

Leu
Demarați o afacere care vă va aduce în scurt timp avan
taje materiale consistente. Dupâ-imlizi, o cunoștință vă 
propune o colaborare pe termen lung.

Fecioara
în prima parte a zilei aveți ocazia să vă afirmați pe plan 
social, în urma unei activități caritabile pe care o promo
vați cu succes, Exprimațl-vă cât mei clari

Balanță
Activitatea intelectuală vă este perturbată de mici pro
bleme în relațiile partenerlale. Dacă reușiți să vă concen
trați suficient, puteți obține câștiguri financiare.

Scorpion
Capacitatea de comunicare vă ajută să stabiliți noi relații 
de partenerlat. încep să apară rezultatele financiare ale 
muncii depuse în ultima vreme.

Sâgetator
Aveți Idei originale, pe care un prieten apropiat le susține. 
Astăzi aveți un randament foarte bun șl DUtețl să rezolvați 
tot ce v-ați propus. Sunteți apreciat.

Capricorn
Reușitele în afaceri din ultima perioadă vă determini să 
vă gândiți la o investiție pe termen lung. Partenerul de viață 
și un bărbat mal în vârstă din familie vă susțin.
Vărsător

Sunteți într-o formă Intelectuală excelentă șl reușiți să le^ 
oferiți sfaturi utile prietenilor. Aveți grijă să nu faceți promt, 
siuni pe care nu sunteți sigur că le veți putea respectai '
Pești
Intuiția vă ajută să rezolvați probleme foarte dificile. Ar fi 
bine să vă ocupați mal mult de problemele casei, pe care 
le-ați cam neglijat în ultima perioadă.

730 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
CMtM

9:15 Tânăr șl neliniștit 
0(film serial, 

reluare)
10.-00 Salvarea vine din 

adâncuri I 
(film, reluare) 

1230 Renegatul (s, r) 
1330 Știrile ProTv 
1430 Marele restaurant 

-.(comedie, Franța, 
* 1966). Cu: Cu: Louis 

De Fun's, Berbard Bli- 
er, Folco Lulli. R.: 
Jacques Besnard 

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

^Joshua Morrow, Lau- 

reen Sell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

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

Vremea

2030 Infernul alb
(aventuri, SUA 2002). 

•»gCu: Gabrielle Carteris, 
Aubrey Dollar, Jack 
Wagner. R.: Doug 
Campbell

22:15 Meseriașii (s) 
2330 Știrile ProTv. Sport 

Vreau să fiu mare 
2430 CSI: Miami (s). Cu: 

g David Caruso, Emily 
Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazil, 
Danny Cannon, Joe 
Cappelle, David Gross
man

130 Familia Bundy (r)
130 Meseriașii (r)
155 Omul care aduce 

cartea (r)
230 Știrile Pro Tv
330 La Bloc (r)
330 Infernul alb (film, r)

730 Știri
930 V.I.P.
0(film serial) 

1030 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia

H(film serial).
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, Daniel 
Strakhov.
Totul se învârte în jurul 
unei crime petrecute în 
urmă cu 20 de ani. 
Veriga lipsă este Anas
tasia, o fetiță dispărută 
în același timp. Cu 
toate că anii au trecut, 
cei implicați direct încă 
o caută.

1230 Secretul Măriei
ra(film serial) 

13»0 Observator cu 5imona 
Gherghe 

13:45 Telenovela la Antena
1 (r) (divertisment) 

16:00 Obseivator 
17.-00 Zodia fluturelui

(talk-show) 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

2045 Crocodile Dundee in 
. . Los Angeles (come- 
’ ’die/aventuri, SUA, 

2001). Cu: Paul 
Hogan, Linda Kozlows
ki, Jonathan Banks, 
Jere Burns, Alec Wil
son. R.: Simon Wincer 

22:50 Extragerea Joker și 
Super Loto 5/40 

23:00 Observator
cu Letiția
Zahana. Sport 

24:00 Sub acoperire
13 (film serial, polițist, 

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

130 Dosarele roșii (doc.) 
2:00 Concurs interactiv 
3:00 întâmplări hazlii (s) 
4:15 Fete și băieți (s, r) 
5:15 Stagiarii (s) 
6.-00 Aproape perfectă (s)

7:00 Fergus McPhail (r) 730 
Experiența franceză 8:05 
Călătorie în Balcani (doc.) 9:00 
Sărutări furate (r) 10:00 Plaja 
lui. Măruță (transmisiune 
directă) 1130 Caracatița (r) 
1230 Dragul de Raymond (r) 
1330 Cum să nu ne îmbrăcăm
(r) 14:00 Fergus McPhail (s) 
1430 încurcăturile lui Zack (s) 
15:00 împreună în Europa I 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Experiența franceză (r) 17:00 
Minorități sub trei dictaturi 
1735 Sărutări furate (s) 1830 
Ulița spre Europa 19:00 Buge
tul meu 1930 Dragul de Ray
mond (s) 20:00 înapoi la 

mătură (doc.) 2035 Caracatița
(s) 21:30 Ora de știri 2230 
Povestea unui star: Jayne 
Mansfield (dramă/biografic, 
SUA, 1980) 0:15 Futurama (d. 
a.)

L : ■ L-

630 întreabă-l pe Gabi (r) 730 
Mambo și pasiune (s) 830 Jur
nalul de dimineață 830 
Revista presei 930 Dimineața 
cu Răzvan și Dani 10:30 
Căsătoriți pe viață (s) 1130 
Cosby (s) 12:00 Quizzit 13:00 
Tara Iu' Papură Vouă 13:15 
Look who is winning 1430 A 
treia planetă de la Soare (s) 
15:30 That '70s Show (s) 1630 
Naționala de bere 16:30 
Cuscrele (s) 1730 Docul 13 (s) 
1830 Știri Național TV 20:00 
Taxi Driver 21:00 Pitici de vară 
2230 Știri Național TV

9:15 Droopy, maestrul detec
tiv (s, r) 10:20 Terapie inten
sivă (r) 11:45 Echipa de elită 
(r) 12:45 Echipa de elita (r) 
1345 Droopy, maestrul detec
tiv (s) 14:15 Krypto, câinele; 
erou (s) 15:00 Cursa spațială 
(dramă, SUA, 1983) 19:00 Te
rapie intensivă (s) 20:00 Calea 
misterelor (s) 22:00 Ce vrăji 
mai fac fetele (dramă/drag., 
SUA, 1998) 0:15 Saturday 
Night Live (s) 1:15 Dragoste în; 
cerc restrâns (comedie roman 
tică, SUA, 2001)

630 Visuri fără preț (r) 8:30 
La Tormenta (r) 930 Cioco
lată cu piper (s) 1030 Iubirea 
mea, păcatul (s) 1130 Celebri
tate (r) 1230 Minciuna (s) 
13:30 înger sălbatic (s) 1530 
Visuri fără preț (s) 1730 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre
mea de acasă 1830 Rebelde 
(s) 20:30 La Tormenta ($) 
2130 Tărâmul pasiunii (s) 
2230 Bărbatul visurilor mele 
(s) 2330 Celebritate (s 030 
Poveștiri adevărate (r) 130 
Căsătorie de probă (r) 2:00 De 
3x femeie (r) 4:00 Poveștiri 
adevărate (r) 4:45 Dorința (s)

730 Autoforum (r) 830 Sport 
cu Florentina 840 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 940 Sunset 
Beach (s) 1040 Dragoste și pu
tere (r) 1130 Tele RON 1330 
Garito - p. I+I11635 Dragoste 
și putere (s) 1730 Miss World 
România 20061730 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 1830 Focus 1930 
Mariana - Prețul inocenței (s) 
2030 Rezervația (dramă, SUA 
1991) 2230 Totul despre sex (s) 
2230 Focus Plus 2330 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 2430 Miss World 
România 2006 (r) 0:15 Sex, 
dragoste și secrete (s) 1:15 
Focus Plus (r) 2:15 Sunset Beach

6:55 Viața dimineața. Matinal 
cu Sorin Ganciu și Oana 
Frigescu 9:00 Verissimo. Cu 
Gina Tănase 1030 Euromaxx 
(r) 1030 Euroblitz (r) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 1230 
Euromaxx 13:05 Marș forțat. 
Cu George Mihalcea 14:35 
Lumea cărților 1535 Euroblltz 
16:00 Film artistic românesc 
(r) 18:00 6! Vine presai Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela 2030 
NYPD Blue (serial polițist, 
SUA, 1993)2230 Film artistic 
românesc 24:00 Știri. Emisi
une informativă 0:15 NYPD 
Blue (serial, reluare)

y ■■.!

0630-07.00 Observator (r) 

16.30-1645 Știri locale

7:50 Totul pentru bani (come
die, Franța, 2004) 9:30 X- 
Men 2 (aventuri, SUA 2003) 
1145 Premiile Academiei 
Europene de Film 2005 
(Marea Britanie, 2005) 13:15 
Eu sunt David (dramă, SUA, 
2003) 15:15 Copllu* lu'tâticu1 
(comedie, SUA, 2004). 16:40 
Tandrețea cailor sălbatici 
(aventuri, Canada, 2002) 
18:15 Catwoman (aventuri, 
sua 2004) 20:00 C.RAZ.Y. 
(dramă, Canada, 2005) 22:05 
X-Men 2 (aventuri, SUA, 
2003)

8:00 Realitatea de la 8:00 
9:00 Realitatea de la 9:00 
1130 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumeal 15:15 
Deschide lumea! 17:00 Rea
litatea de la 17:00 1745 Edi
torii Realității 1830 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
20:00 21:15100% 21:55 Pri
ma ediție 22:00 Oamenii 
Realității. Cu Cornel Nistores- 
cu 23:00 Realitatea de la 
23:00

730 Spionii 830 Adevărul 
despre Nostradamus 930 Con
fruntări și fiare vechi 1030 Natu
ra dezlănțuită 1130 Construcții 
colosale 1230 Motociclete 
americane 1330 Spionii 1430 
Adevărul despre Nostradamus 
1530 Confruntări și fiare vechi 
1630 Brainiac 1730 Curse 
1830 Automobile americane 
recondiționate 1930 Construcții 
colosale 2030 Vânătorii de 
mituri 2130 Motociclete ame
ricane 2230 Salvați din fălcile 
rechinilor 2330 La un pas de 
moarte 2430 Big Daddy Kus- 
tomizer 130 Dosarele FBI



131 de zile au mai rămas 
până la integrarea in UE

ON SITE K KI:

vmw.finantare.ro
Deva (I.J.) - Portalul oferă trei ghiduri utile în vederea 
găsirii celor mai potrivite surse de finanțare: „Ghidul 
privind consultanța", „Ghidul privind finanțarea" și „Ghidul 
privind finanțările nerambursabile".

ConsW Județean Hunedoara: ___
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Primăria Municipiului Deva; ___ . L' . .
loan Inișconi, vlceprimar 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:________
Simian Jitian, vlceprimar începând cu ora 09.00

Primăria Municipiului Orăștie:___
tosif Btaga, primar 10.00-11.00

WaHW Municipiului Petroșani:______ ’ _______
Comisar Siasile Negrea, adjunct ai șefului Poliției Munici

piului Petroșani 10.00-12.00

în județ ____________ ___________________
DN 7 Simeria - Orăștie - Limită cu județul Alba
DN 7 Vețel - Burjuc - Zam - Limită cu județul Arad' 
în Deva: B-dul Decebal - Str. Horia - Str. Mihai Emines- 

cu - Calea Zarandului

CURS VALUTAR RNR * 24.08.2006

1 euro________________________________________ 3,5297 lei
1 dolar american_____________________ 2,7467 lei
1 liră sterlină 5,2007 lei

WIJWI1W CTWl-g
w . C - - - w . ws. - w ~ w L - » . U ~ - _ J _ JL-

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

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-* 717659.

DEVA
Farmacia „Bella Farm”, non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©-> 231515.
ORĂȘTIE
Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23. duminică, orele 
9 - 18, str, N. Bălcescu, nr. 7. ©-> 240976.

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.

Soluția jocului din 
numărul precedent
5 3 9>1 /6 2'7 8 4

6 4 2 7 8 5 3 1 9
7 1 8 3 9 4 6 5 2
’ ’ 5 8 3 6 9 4 7
476:25983 1 
893417265 
951678423 

267543198 
384921576

Hai să salvăm Roșia Montană!5
■ Gold Corporation a 
expus la Deva motivele 
pentru care investesc la 
Roșia Montană.

ÎNA JURCONE____________________
I n a. jurconoc In form madli.roDeva - Lupta companiei Gabriel Resources pentru Roșia Montană, care ar putea fi cea mai mare mină de aur din Europa, au continuat ieri, la Deva. Caravană „Hai să salvăm Roșia Montană!” a consultat public devenii, Deva fiind a 40-a localitate în periplul societății pentru obținerea opiniilor și obiecțiilor cetățenilor în vederea primirii licenței de exploatare pen

tru Roșia Montană Gold Corporation, din cele 41 propuse. „Proiectul va avea un impact pozitiv asupra vieții economice a zonei, a declarat publicului John Aston, reprezentantul companiei canadiene. Vom reduce șomajul din zonă, vom oferi condiții mai bune de locuit, slujbe bine plătite. în plus, vom conserva patrimoniul existent”.
Consultări civileSocietatea civilă se pronunță contra proiectului firmei canadiene care ar putea crea un lac de cianuri de dimensiuni uriașe odată cu dispariția a patru culmi montane din care este posibil să se extragă sute de tone de aur

Impozite persoane fizice
Deva (I.J.) - Cota de 16% din veniturile realizate de persoanele fizice referitor la impunerea veniturilor din investiții se va aplica pentru: venituri din dividende distribuite acționarilor/ asociaților din 1 ianuarie 2006; venituri din dobânzi; câștiguri din transferul titlurilor de valoare dobândite după 1 iunie 2005 și înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 zile. în ceea ce privește cota de 1%, ea se va aplica pentru câștigurile realizate din: transferul titlurilor de valoare dobândite până la 31 mai 2005 inclusiv, indiferent de data înstrăinării lor și din transferul titlurilor

de valoare dobândite cu 1 iunie 2005 și înstrăinate într- o perioadă mai mare de un an de la data dobândirii. „în cazul câștigului din transferul dreptului de proprietate asupra părților sociale și valorilor mobiliare la societățile comerciale închise, obligația calculării și reținerii impozitului revine dobânditorului de părți sociale sau de valori mobiliare, până la data la care se depun documentele la Registrul Comerțului pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra părților sociale și valorilor mobiliare”, declară Lucian Heiuș, director DFP Hunedoara.

Fosta carieră de suprafață exploatată de Mlnvest Devași peste 1.500 de tone de argint.De aici și dorința societății de a consulta cetățenii. Aradul va fi a 41-a localitate consultată în țară, urmând să se ceară părerea și vecinilor
unguri în acest sens. „Locul va fi perfect ecologizat, iar exploatarea minereului se va face după cele mai moderne metode”, conchide responsabilul de mediu al societății Gold Corporation.

Privatizări fără urmări
Geoagiu (D.I.) - Simion Mariș, primarul orașului Geoagiu, ne-a declarat ieri că este complet nemulțumit de modul cum arată la ora actuală unele dintre imobilele situate pe raza stațiunii Geoagiu-Băi. în principal este vorba despre câteva clădiri care, până în urmă cu câțiva ani, au fost în patrimoniul SC Germi- sara SA, fiind apoi privatizate de către Ministerul Turismului,„Mă deranjează foarte mult că unele vile sau clă

diri cumpărate nu arată cum ar trebui. Nu s-a făcut nici o investiție și nici nu sunt semne că ar exista intenții in acest sens, așa că nu înțeleg de ce au fost cumpărate dacă se lasă în paragină. Este vorba, printre altele, despre fosta Cantină 1, despre vechea bază de tratament, despre Vila 2 etc. Toate aceste imobile în ruină dau o notă proastă stațiunii și creează disconfort turiștilor care ne vizitează”, ne-a spus primarul Mariș.

Nu mă surprinde deloc. La fel cumAmerica este țara tuturor posibilităților și aici e la fel, numai că în rău.
Tot pe bani. Numai pe bani. Dacă un judecător nu a știut că trebuie făcută o contraexpertiză s-a dat vina pe acarul Păun, ca întotdeauna.
Alexandru Popa, 
Deva

IOAN Moise, 
Deva

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajatii Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele 1 și II.

Fiecare vrea să-și rezolve interesul propriu.
Angela SilvAșan, 
Deva

Nu neapărat la infractori. Tot felul de adeverințe se eliberează și la angajări pe mită.
Ioan Tom a, 
Deva

Adeverința nu trebuia eliberată așa ușor. Trebuia să se ceară părerea și altor medici. Președintele țării trebuia să se implice mai mult în acest caz.
Gică Sava, 
Deva

’; ■ uBte continua să-ți facă viața mai ușoară!

Te-ai gândit cum ar fi să îți 
facem noi cumpărăturile?

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

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

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

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

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

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 1 septembrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs * 24 august 2006
Nume_____________________Prenume___________
Adresă________________________________________
Telefon Sunteți abonat?

CONCURS

vmw.finantare.ro
madli.ro
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• . ----------- --- -•'--•-'.'V-'--'-- Dragostea nu are limite• Beția la volan. Gheorghe M, din Lupeni, fără antecedente penale, a fost depistat de polițiști, în data de 22.08.2006 conducând, pe raza municipiului Petroșani, autoturismul Opel, având o concentrație alcoolică în aerul expirat de 0,89 mg/l. Poliția a demarat cercetările pentru stabilirea alcoolemiei și încadrarea juridică a faptei. (I.H.)
• Branșare ilegală. Zamfirica A., de 47 de ani, din Petroșani, fără ocupație, fără antecedente penale, a fost depistată de polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor Petroșani, în data de 22.08.2006, branșată ilegal la rețeaua de televiziune prin cablu. Cercetările se efectuează în stare de libertate. (I.H.)
Nicula îl avertizează pe 
Gheorghe Flutur

Deva (D.I.) - Deputatul PSD de Hunedoara, Cosmin Nicula, l-a acuzat ieri pe ministrul agriculturii, Gheorghe Flutur, de lipsă de interes față de îndeplinirea criteriilor de aderare în domeniu. „Practic, în urma unei analize sumare, la agricultură am identificat noi „stegulețe roșii”. Nu a fost inventariată și stabilită dimensiunea suprafețelor improprii desfășurării activităților agricole; nu au fost stabiliți clar termenii „suprafață agricolă utilizabilă” și „suprafață agricolă neutilizabilă”; nici până la această dată, nu au fost exprimate clar opțiunile privind alocarea „plăților complementare”; Agenția de Plăți nu este funcțională nici la nivelul Ministerului Agriculturii și nici în teritoriu; lipsesc informațiile cadastrale și ale hărților digitale și altele. îl avertizez pe domnul Gheorghe Flutur că, după aderare, banii destinați agriculturii nu vor putea ajunge la producători decât dacă vor fi îndeplinite normele impuse de Uniunea Europeană, ca urmare există riscul ca producătorii români să ajungă la faliment total dacă actuala conducere a Ministerului Agriculturii nu se trezește la realitate”, a precizat Cosmin Nicula.

■ O dansatoare de 
striptease s-a căsătorit 
cu un deținut din Peni
tenciarul Bârcea Mare.Deva (M.S.) - Cei doi tineri căsătoriți se cunosc din anul 2004, când lucrau împreună la un bar din Deva. Pentru că a comis un furt în oraș, Cipri- an Rad, în vârstă de 21 de ani, a fost condamnat apoi la șase ani de închisoare.„Am ajuns în penitenciar dintr-o greșeală. Din punctul meu de vedere căsătoria va rezista în timp”, a spus deținutul, care a recunoscut că este gelos pentru că soția sa dansează într-un bar de striptease.„Dragostea nu are limite. Nu contează unde este soțul
Ghici ciupercă ce-i?!
■ Fostul restaurant 
„Ciuperca" și zona de 
agrement aferentă, în 
continuă degradare.

lOAN HUGHIUR

Hunedoara - Prin anii '70 a început ca un restaurant de categoria a Il-a, unde oamenii

Parcul fantomă (Foto cl)

Tinerii în fața ofițerului stării civile prezent la Penitenciar (Foto: CDmeu. Este foarte gelos și ar dori să renunț la meserie, dar îl asigur că o să-i rămân fidelă”, a declarat soția deți
vremurilor ieșeau cu familiile pentru câteva momente de relaxare; după anul 1989 a început treptat să se degradeze, devenind „o bombă” și sfârșind ca o veritabilă ruină. Iată, pe scurt, istoria restaurantului „Ciuperca”, ale cărui ziduri abia mai stau în picioare lângă parcul de agrement cu același nume din 

Mircea Gheorghe (Foto: cl)

nutului, Monica, în vârstă de 20 ani.Directorul Penitenciarului Bârcea Mare, inspector-șef 

Ruina unei fostei gloriimunicipiul Hunedoara. „De mulți ani este așa părăsit. E la fel ca parcul acesta unde nu s-a mai făcut nimic după revoluție”, spune Mircea Gheorghe, un locuitor al zonei, care este de părere că vina o poartă atât autoritățile cât și oame

principal Emanoil Bota, a afirmat că relațiile dintre cei doi tineri căsătoriți s-au menținut, cu regularitate, după arestarea deținutului, în urmă cu un an. Bărbatul ar„ putea intra în comisia de liberare condiționată în luna ianuarie 2009, până în prezent el având un comportament bun.Conform reglementărilor în vigoare, cei doi tineri căsătoriți au avut dreptul să stea patru ore în clubul penitenciarului, împreună cu prietenii și un agent de pază.Legislația s-ar putea schimba însă din luna octombrie, când în cazul unei căsătorii, proaspeții miri vor avea dreptul să petreacă singuri o zi, într-o cameră amenajată special în închisoare.

nii, care nu au știut să îngrijească zona de agrement.Cea mai probabilă cauză a dezinteresului pentru acel restaurant a fost lipsa vadului comercial din zonă, astfel acesta nefiind atractiv pentru nici un investitor.
FII 0 MAMĂ

w
Copiii și abuzul de băuturi alcoolice

Cum să fii o mamă bună?
Deva (M.T.) - Mă întrebam, la un moment dat, dacă aș fi o mamă bună, atunci când va veni vremea. Și încercam să mă lămuresc cam ce ar însemna asta: să am grijă de copil, să îl hrănesc, să îi asigur un trai decent. Prin labirintul acestor fraze oarecum fără un sens concret pentru mine, am căutat un model la care să mă raportez: evident mama. Și cum eu consider că a făcut o treabă minunată cu mine, am început să analizez cum e ea, ca să-mi dau seama dacă pot fi și eu la fel. Ce mi s-a părut mie extraordinar la ea e faptul că m-a acceptat întotdeauna așa cum sunt, dar a continuat să mă învețe, indiferent dacă eu am ales să o ascult sau nu. Și cred că lucrurile pe care le-am învățat de la ea n-aș fi putut să le aflu din nici o altă parte.

Eu cum voi fi?M-a învățat că o femeie este frumoasă pentru că se îngrijește, este fermecătoare pentru că zâmbește din tot sufletul, este inteligentă pentru că știe să asculte. O femeie poate să fie și mamă, și iubită, și soție, și fiică, și soră, și prietenă, și femeie de carieră și le poate face pe toate în același timp. Un alt lucru este acela că trebuie să accepți pentru a fi acceptat, trebuie să lași de la tine pentru a primi, trebuie să înțelegi, chiar dacă nu vei fi înțeles. Că poți să plângi când ți-e greu, dacă râzi atunci când lucrurile merg bine.Să fac compromisuri fără a-mi încălca principiile și să fac lucrurile în așa fel încât să pot privi în ochi pe oricine, fără să plec privirea. Nu sunt sigură că voi putea fi o mamă la fel de bună ca ea, dar dacă și-a făcut treaba bine, cum suspectez eu, probabil m-a învățat și asta și voi descoperi la momentul oportun!

■ Copiii încearcă 
alcoolul în timpul liceu
lui, înainte de a fi legal 
să îl consume.

Mihaela Tămaș____________ .
mihaela.tamas@informniedia.ro

Deva - Cercetările arată că aproape 80 la sută din copiii de liceu au încercat să consume alcool. Deși nu sunt nici sănătoase și nici legale, experiențele cu alcoolul pot fi des întâlnite la copii.Pentru a preveni abuzul de alcool la copii, este bine să începi să discuți de timpuriu cu copilul tău despre alcool și despre abuzul de alcool, iar apoi, pe măsură ce crește, să continui să comunici deschis 

Tot mai mulți tineri consumă alcool de la vârste fragede

cu el pe marginea acestor subiecte. La adolescență, copilul ar trebui să fie deja familiar cu informațiile asupra alcoolului și ar trebui să fi fost deja expus atitudinii și părerii părinților. Poți folosi această perioadă pentru a-i reaminti ceea ce deja l-ai învățat și pentru a menține liniile de comunicare deschise.Pe parcursul adolescenței, riscul de adoptare a unor comportamente riscante este crescut. Nevoia crescândă de independență a copiilor poate să îi determine să sfideze dorințele și instrucțiunile părinților ca modalitate de afirmare a independenței.Șansele ca adolescentul să încerce să fie deschis cu tine pot fi mărite considerabil 

dacă îl vei face să se simtă acceptat și respectat ca individ. Copiii au nevoie să fie plăcuți și acceptați de către cei de vârsta lor și totodată au nevoie de un anumit grad de intimitate și de încredere.
Fii un bun model!Gândește-te cum va influența copilul faptul că tu consumi alcool sau medicamente. Poți considera ideea de a servi numai băuturi nonal- coolice la petreceri și alte evenimente sociale pentru a- i arăta copilului că nu trebuie să bei să te poți simți bine. Pentru a fi un mai bun învățător pentru copilul tău, educă-te singur în privința alcoolului.Citește și strânge infor- 

învață-l să 
spună NU!Poți să îți înveți copilul mai multe metode de tratare a ofertelor de alcool. învață-1 să pună întrebări. Dacă îi este oferită o substanță necunoscută, să întrebe „Dar ce este aceasta?” sar ,De unde o ai?"' Amintește-i că ar trebui, să plece atunci când nu se simte confortabil într-o anumită situație. Ai grijă să aibă tot timpul bani pentru transport sau o modalitate de comunicare cu tine. învață-1 să nu accepte niciodată să urce într-o mașină al cărei șofer a consumat alcool. Unii părinți cred că dacă se oferă să aducă copilul acasă atunci când este într-o situație inconforta- bilă, vor încuraja copilul să fie onest și să ceară ajutoruLPărintilor dacă -

mâții pe care apoi le potf împărtăși copilului tău sau" altor părinți. încearcă să conștientizezi modul în care îți poți ajuta copilul să-și dezvolte respectul de sine. De exemplu, copiii vor avea o părere mai bună despre ei dacă le accentuezi punctele tari și dacă încurajezi comportamentul sănătos. învață copilul cum să facă față stresului în mod sănătos, de exemplu cerând ajutorul unui adult de încredere sau anga- jându-se într-o activitate favorită.

mailto:mihaela.tamas@informniedia.ro


Steaua

• Fără căpitan. Căpitanul Stelei Mirel Ră- C^Si și atacantul Victoraș lacob nu au fost ptezenți pe stadionul Național pentru a asista la meciul Steaua - Standard Liege, din manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor. Cei doi se aflau la Bologna pentru recuperare în urma unor accidentări. (M.F.)
Corvinul 2005 învinsă la scor

Târgoviște (C.M.) - Postura de lideră a clasamentului după primele două etape a turnat plumb în ghetele celor de la FC Cor- B vinul 2005 și jucătorii antrenați de Romulus Gabor au pierdut la scor, ieri, meciul din deplasare cu FC Târgoviște. Hunedorenii au început cu stângul, Mondea 
Romulus marcând în propria poartă
Gabor în chiar minutul 2 al partidei. Corvinul 2005 și-a trecut apoi în cont mai multe ocazii, dar de marcat au marcat tot gazdele, Ichim (36) ducând scorul la 2-0. Și la această diferență hunedorenii au fost aproape de gol, dar scorul final a fost stabilit de Păștin (81) la 3-0. „Nu am jucat atât de slab pe cât o arată , scorul, dar s-au comis numeroase greșeli individuale care ne-au costat mult. Important acum e să ne refacem fizic și să câștigăm meciul de sâmbătă cu Apulum de pe teren propriu”, afirma Gabor, antrenorul hunedorenilor. Cealaltă echipă hunedore- ană, Minerul Lupeni, a fost învinsă pe teren propriu de Dacia Mioveni, unicul gol al partidei fiind reușit de Drăghici în min. 53.
______________________________________  

Y*

■ Campioana României 
s-a calificat în grupele 
Ligii Campionilor, după 
o pauză de 10 ani.

ClPRIAN MARINUT 

ciprian.marinut@informmedia.ro

București (MF) - Steaua a împlinit un vis vechi de 10 ani al fotbalului românesc, câștigându-și aseară dreptul de a se lua la trântă cu echipele de calibru ale continentului în competiția de elită
BIUBua-SlHudaiR l-l ;

„ - . w . - ~ w'w--- ------ - - - - -

Steaua: Carlos - P. Marin, D. 
Goian, E. Baciu, Neșu - Nicoliță, 
Paraschiv (G. Coman 70), Lovin, 
Cristocea (Boștină '87) - N. Dică, 
V. Badea (Oprița '84). Antrenor: 
Cosmin Olăroiu.

Campioana și-a dat cu firma-n cap

Quasar la un pas de surprizaDeva (C.M.) - Divizionara B Quasar Deva care are ca obiectiv promovarea în Liga I a reușit, marți seara, o evoluție bună în fața vicecampioanei Moldovei, Camelot Chiși- nău. Echipa antrenată de Marius Sîrbu a condus cu 2-1, 3-2 și 4-3 formația moldavă care anul trecut a jucat în UEFA Futsal CUP, însă pe final n-a mai rezistat forcin- gului adversarilor și a cedat cu 4-6. Golurile devenilor -au fost marcate de Stancu, Gavrilă, Vlad Robert și Cioroga. „Noi am tratat partida ca pe una aproape oficială, întrucât am avut în față un adversar de talie internațională. Astfel am făcut mai puține schimbări și am ținut mai mult în teren echipa de bază, pentru a evalua potențialul jucătorilor în fața unor adversari de calibru. Chiar dacă am pierdut sunt mulțumit de joc și sunt optimist în privința felului cum ne vom prezenta la startul campionatului”, afirma Marius Sîrbu, antrenorul echipei Quasar Deva.

■ FC CIP s-a dovedit 
ineficace și a pierdut 
amicalul cu vicecam- 
pioana Moldovei.

ClPRIAN MARINUT 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Cea mai performantă și serioasă echipă hunedo- reană a sezonului 2005-2006, FC CIP Deva, campioană a României la futsal, și-a șifonat serios imaginea cu ocazia partidei amicale cu yicecampi- oana Moldovei, Camelot Chi- șinău, desfășurată, ieri la Deva. Echipa deveană a dezamăgit atât ca joc, cât și ca atitudine în teren, iar punctul culminant al “decăderii” FC CIP s-a produs la finalul jocului, când la vestiar au avut loc evenimente incalificabile.
IneficacitatePrima repriză a meciului cu echipa moldo-ucrainiană a scos la iveală o față mai puțin

FOTBAL / L16A A ll-A, SERIA VEST

Rezultatele etapei a lll-a, miercuri, 23 august: Auxerre 
Lugoj - CSM Rm. Vâlcea 1-0; FC Caracal - FCM Reșița 0- 
1; Building Vânju Mare - CFR Timișoara 0-1; Minerul 
Lupeni - Dacia Mioveni 0-1; Poli II Timișoara - Unirea 
Dej 0-1; FC Baia Mare - Gaz Metan Mediaș 1-1; FC Târ
goviște - Corvinul 2005 3-0; Apulum Alba lulia - Univer
sitatea Cluj 0-0; FC Bihor - I.S. Câmpia Turzii 1-1.

Florin Marin (Foto: T. Mânu)

Programul etapei a IV-a: Unirea Dej - Minerul Lupeni; CFR 
Timișoara - FC Bihor; IS Câmpia Turzii - Poli II Timișoara; 
Dacia Mioveni - FC Baia Mare; Corvinul 2005 Hunedoara 
- Apulum Alba lulia; Gaz Metan Mediaș - FC Târgoviște; 
Universitatea Cluj - CS Auxerre Lugoj; CSM Râmnicu Vâl
cea - FC Caracal; FCM Reșița - Building Vânju Mare

Clasamentul
1. FC Târqoviște 3 2 1 0 4-0 7
2-3. Dacia Mioveni 3 2 1 0 4-1 7
Auxerre Lugoj 3 2 1 0 4-1 7
4. CFR Timișoara 3 2 0 1 3-3 6
5. ISC Turzii 3 1 2 0 3-1 5

U. Cluj 3 1 2 0 2-1 5
W Corvinul 2005 Hd. 3 1 1 1 7-5 4
8-10. Apulum A.l. 3 1 1 1 2-2 4
FC Bihor 3 1 1 1 2-2 4
FCM Reșița 3 1 1 1 2-2 4
11. FC Caracal 3 1 0 2 2-2 3
12. CSM Rm. Vâlcea 3 1 0 2 2-3 3
13. Unirea Dej 3 1 0 2 1-4 3
14. Gaz Metan 1 0 1 0 1-1 1
15. Minerul Lupeni 2 0 1 1 2-3 1
16. Poli II Timișoara 2 0 1 1 1-2 1
17. Buildinq V.M. 3 0 1 2 0-2 1
18. FC Baia Mare 3 0 1 2 2-8 1

Deva (C.M.)- Rezultatele etapei a lll-a, marți, 22 august: Oltul Slatina - EMC 
Rovinari 1-2; Chimta Craiova - Minerul Motru 3-0; Unirea Costești - Sever- 
nav Dr. Tr. Severin 0-1; Florea Voicilă Alexandria - Minerul Mătăsari 1-0; 
Minerul Mehedinți - Armata Craiova 0-1; Petrolul Țicleni - Min Uricani 1- 
0; Gaz Metan Podari-* ES Vulcan 1-1; Dunărea Calafat - Alro Slatina 1-0.

Clasamentul
1. Severnav 3 3 0 0 8-2 9
2. Dunărea Calafat 3 3 0 0 4-1 9
3. EMC Rovinari 3 3 0 0 4-1 9
4. CS Vulcan 3 2 1 0 3-1 7
5. Minerul Motru 3 2 0 1 4-3 6
6. Armata Craiova 3 2 0 1 3-2 6
7. Petrolul Țicleni 3 2 0 1 2-1 6
8. Gaz Metan 3 1 1 1 4-4 4
9. Minerul Meh. 3 1 0 2 5-6 3
10 Minerul Uricani 3 1 0 2 5-6 3
11 Chimia Craiova 3 1 0 2 4-5 3
12. Unirea Costești 3 1 0 2 3-4 3
13. Alro Slatina 3 1 0 2 3-4 3
14. Florea Voicilă 3 1 0 2 5-6 3
15. Minerul Mătăsari 3 1 0 2 2-3 3
16. Proqresul Corabia 3 0 1 2 3-5 1
17. Rova Roșiori 3 0 1 2 1-4 1
18. Oltul Slatina 3 0 0 3 2-7 0

Steliștii au motive să sărbătorească

Victorie cu sufletul

a fotbalului european „Liga Campionilor”. Echipa antrenată de Cosmin Olăroiu s-a calificat în faza grupelor, după ce a învins, cu scorul de 2-1 (1- 1), pe Standard Liege, în manșa secundă a turului trei preliminar al principalei com
agreabilă a FC CIP. Devenii au dominat destul de autoritar, dar spre deosebire de alte partide în care reușeau să-și concretizeze superioritatea acum campionii au fost total lipsiți de inspirație, imaginație și eficacitate la finalizare. Mai mult, jucătorii pregătiți de Artur Melo au încasat un gol pe contraatac de la Romaniuc (min. 8) și s- au arătat super-afectați și irascibili la intrările ceva mai tari ale adversarilor.
Revenire și decădereImaginea FC CIP a devenit de-a dreptul urâtă, în repriza secundă. Dobre (23) i-a aplicat o palmă unui adversar, pentru un atac mai dur la gleznă, dar a scăpat de eliminare pe considerentul că era un meci amical. După 8-10 ratări mari ale devenilor, arbitrul a arătat penalty pentru FC CIP la un henț comis de Munteanu pe linia porții, dar șutul lui Matei (30) a fost parat de Neagu, excelentul portar al
Jiul, avantajată de...
■ Antrenorul minerilor 
speră să remedieze în 
acest interval carențele 
din jocul echipei.

Petroșani (C.M.) - Florin Marin, antrenorul Jiului, consideră că întreruperea campionatului Ligii I după etapa a cincea, pentru meciurile naționalei cu Bulgaria și Albania, vine ca un bandaj pe rană pentru echipa sa. „Pe noi întreruperea campionatului ne avantajează. Poate că în acest timp vom reuși să ne punem mai bine la punct pentru că am avut un început de 

petiții europene. Meciul a început cu un adevărat atac terorist, întrucât Standard a deschis scorul prin sîrbul Jovanovici (3), care a speculat o desincronizare a apărării steliste și a reluat din șapte metri în poarta lui Carlos.
Camelotului. Gherman a reușit totuși egalarea la 15 secunde după penalty, iar Matei (31) a adus FC CIP în avantaj, punctând după o lovitură liberă executată de Molom- fălean. Se părea că devenii vor învinge fără probleme, pentru că moldovenii acumulaseră și cinci greșeli de echipă, dar după doar un minut Băeșu a egalat din nou. La 2-2, Lupu (33) a țintit bara, iar Matei (34) a ratat din fața porții. Replica Camelotului a venit prompt și Muntean (34) și-a adus echipa în avantaj cu un șut plasat. în ultimele trei minute portughezul Melo a riscat și a jucat fără portar în sistem 5- 0. Mutarea s-a dovedit falimentară căci defensiva moldavă a rezistat ca oastea lui Ștefan cel Mare în fața turcilor, iar pe contraatac Băeșu (38) și ( 40) a dus scorul la 2- 5. Cu o secundă înainte de final Matei care era pe post de portar a fost faultat în propriul careu și FC CIP a beneficiat de o lovitură de penali- 
campionat greu”, a spus Florin Marin. în primele trei etape, Jiul n-a marcat nici un gol și n-a obținut nici un punct, fiind învinsă cu 1-0 de FC Argeș (pe teren neutru la Alba lulia), de Rapid (pe teren neutru la Ploiești) și de Dinamo (la Petroșani). în etapa a IV-a, Jiul a scos primul punct, remizând 0-0 la Bistrița cu Gloria, dar ocupă abia locul 17 în clasament. Referitor la meciul de duminică cu Poli Iași, din etapa a V-a, în care Jiul țintește primul gol și prima victorie din acest sezon, Florin Marin a spus că totul depinde de 

FDTBA*. / LII» III, SOIA A B*A

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a lll-a: Avântul Reghin - FC Sibiu 4-1; Glo
ria II Bistrița - Maris Tg. Mureș 0-0; „U" 1919 Cluj - Sparta Mediaș 0-0; 
Trans-Sil Tg. Mureș - Sănătatea Cluj 0-1; Soda Ocna Mureș - Inter Blaj 1-0; 
Oltchim Rm. Vâlcea - Someș Gaz BeClean 4-0; Dacia Orăștie - CSM Sebeș 
1-2; Atletic Sibiu - Arieșul Turda 1-1; Mobila Sovata - Mureșul Deva 3-1.

Clasamentul
1. Atletic Sibiu 3 2 1 0 7-2 7p (+1)
2 Arieșul Turda 3 2 1 0 6-2 7p (+4)
3. Oltchim 3 2 0 1 6-3 6p (0)
4. Soda Ocna Mureș 2 2 0 0 2-0 6P (+3)
5. Mobila Sovata 3 2 0 1 7-7 6p (0)
6. Avântul Reqhin 3 1 2 0 5-2 5p (-1)
7. „U" 1919 Clui 3 1 2 0 4-1 5p M)
8. Sparta Mediaș 3 1 2 0 1-0 5p (+2)
9. Trans-Sil 3 1 1 1 4-3 4p (-2)
10. CSM Sebeș 3 1 1 1 4-4 4p (+1)
11. Mureșul Deva 3 1 1 1 2-3 4p (+1)
12. Inter Blaj 3 1 0 2 3-2 3p (0)
13. FC Sibiu 3 1 0 2 2-5 3p (0)
14. Sănătatea Cluj 3 1 0 2 1-4 3p (0)
15. Maris Tg. Mureș 3 0 2 1 2-6 2p (-1)
16. Gloria II Bistrița 3 0 1 2 2-4 fp (-5)
17. Dacia Orăștie 3 0 0 3 1-5 Op (-6)
18. Someșul Beclean 2 0 0 2 0-6 Op (-3)

*

Celor 50.000 de suporteri le-a mai venit inima la loc, după ce Steaua a egalat prin V. Badea (35), care a fost lansat în adâncime, s-a întors și a șutat în dreapta portarului.
în repriza secundă, Steaua a jucat cu sufletul și a învins, deși a tremurat pentru calificare până în ultimele minute ale prelungirilor. Steaua a intrat în avantaj în minutul 51, când Nicoliță a recuperat o minge, l-a lansat în adâncime pe Valentin Badea care a intrat în careu și a șutat din lateral stânga la colțul lung. Pe final, roș- albaștrii au ratat numeroase ocazii, dar și belgienii au fost periculoși, deși din minutul 81 Standard a jucat în 10 jucători, după ce Sa Pinto a fost eliminat.

Duel aprig pentru mingetate de la 10 m pe care a transformat-o Molomfălean: 3-5.
La un pas de bătaieînfrângerea i-a scos parcă din minți pe deveni, iar la vestiarul echipei au avut loc scene cumplite, doi dintre jucători fiind la un pas de a se lua la bătaie. “Am jucat neașteptat de slab, însă înfrângerea nu ne afectează atât de tare cât ne îngrijorează problemele de indisciplină. Asupra acestui aspect i-am cerut antrenorului să ia măsuri, pentru că nu putem admite astfel de comportamente din partea jucătorilor”, comenta Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP.
naționalăinspirația ofensivei. „Poli Iași este o echipă în formă cu un început de campionat bun, dar noi nu ne gândim decât la victorie. Sper să ne creăm și la acest meci situații de a marca, dar în special îmi doresc ca atacanții să reușească să înscrie”, afirma Marin. După etapa a V-a, Liga I se va întrerupe pentru două săptămâni, deoarece echipa națională a României debutează în preliminariile Campionatului European din 2008, în fața Bulgariei, la 2 septembrie, urmând apoi partida cu Albania, de la Tirana, din 6 septembrie.
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SPORTjoi, 24 august 2006
• Arbitri. Partida dintre echipele României și Bulgariei, programată pe 2 septembrie, la Constanța, în preliminariile EURO 2008 la fotbal, va fi arbitrată de o brigadă italiană, cu Stefano Farina la centru. Arbitri asistenți, la meciul de pe Stadionul „Farul" (ora 21,00), au fost desemnați Paolo Calcagno și Alessandro Lion. (MF)• Calificare. Răzvan Sabău s-a calificat în optimile de finală ale turneului de 37.500 euro de la Geneva, după ce l-a învins pe elvețianul Jean-Claude Scherrer, în trei seturi, cu 6-7 (3), 7-6 (3), 6-3. în turul secund, Sabău, cap de serie nr. 8, îl va avea ca adversar pe polonezul Adam Chadaj. (MF)

Suplimentar, 100 milioane eun

Fără permis
București (MF) - Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, a rămas fără permis de conducere, după ce a fost prins de poliția italiană circulând cu 205 kilometri la oră în localitatea Crespellano de lângă Bologna. Internaționalul român nu a fost oprit de poliție, ci a fost fotografiat de un aparat radar care înregistrează viteza vehiculelor. Pe lângă suspendarea permisului, Mutu a mai primit o amendă de 357 de euro și i-au fost aplicate zece puncte de penalizare. Adrian Mutu a mai avut suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile, după ce în septembrie 2004, în București, nu a oprit la semnalele unui agent de circulație.

George Copos 
(Foto: EPA)

împru- 
mutător

■ Nu doar câștigătoa
rea Ligii Campionilor va 
avea de câștigat, ci și 
orașul echipei.Londra (MF) - Cea mai bună echipă, câștigătoarea adică, a ediției din acest an a Ligii Campionilor la fotbal ar putea încasa până la 100 milioane euro, în plus față de primele oferite de UEFA .și sumele rezultate din rețeta competiției.în urma efectuării unui studiu dat publicității miercuri, cucerirea trofeului ar genera venituri suplimentare din mărirea valorii contractelor de sponsorizare și televizare, sporirea numărului de spectatori, dar și a creșterii valorii jucătorilor din lotul câștigătoarei Champions League. Câștigătoarea va fi cunoscută anul viitor, pe 23 mai, după finala de la Atena. Banii nu includ primele acordate de forul european și

București (MF) - Unul 
dintre acționarii FC 
Rapid, Jean Valvis, a 
declarat că acționarul 
majoritar al grupării 
giuleștene, George 
Copos, este „doar 
împrumutător cu 
dobândă" la club. 
Valvis a explicat că, 
la Adunarea Genera
lă de luni a FC Rapid, 
i-a înmânat lui Copos 
o cerere de concili
ere, care a fost însă 
respinsă. „Am cerut 
acolo să plătesc din 
buzunarul meu audi- 
tul la Rapid, iar ulteri
or să vărs în vistieria 
clubului 2,5 milioane 
de euro, ca sub
scriere la majorarea 
de capital social a 
clubului. Dacă e ne
voie, pot să preiau 
poziția de sponsor 
secundar al echipei", 
a spus Valvis.

sumele rezultate din drepturile de televizare ale meciurilor din Liga Campionilor care, în cazul câștigătoarei competiției, pot ajunge la un total de peste 40 milioane
euro. Nu doar câștigătoarea trofeului va avea de câștigat, ci și orașul acesteia, precizează studiul respectiv. Anul trecut, orașul Liverpool a realizat venituri suplimentare de

70 milioane euro din creștere consumului, turism, spor sorizări și comerț, după ce ele vii antrenorului Rafa Benite au câștigat finala cu AC Milai de la Istanbul. .

încredere în Low
Berlin (MF) - Trei sferturi dintre germani s-au declarat convinși de faptul că noul selecționer Joachim Low va avea rezultate la fel de bune ca și predecesorul său, Jurgen Klinsmann, potrivit unui sondaj realizat de revista Stern. Doar 6% dintre persoanele intervievate cred că Low nu va reuși să obțină rezultate la fel de bune ca Klinsmann, iar cinci la sută dintre germani sunt de părere că acesta va face o treabă mai bună decât predecesorul său la conducerea tehnică a naționalei Germaniei. Sondajul a fost realizat la scurt timp după victoria cu scorul de 3-0 obținută de Germania în fața Suediei, intr-un meci amical disputat în 16 august, la Gelsenkirchen, primul pentru Joachim Low ca selecționer al Germaniei.

Atletul 
american 
Justin 
Gatlin, cam
pion mondi
al și olimpic 
în proba de 
100 de 
metri, a 
acceptat o 
suspendare 
de opt ani, 
după ce a 
fost

testosteron, 
în urma 
unui control 
antidoping.

(Foto:

Dinamo a
■ Rednic este încreză
tor în șansele de califi
care ale echipei sale în 
primul tur al UEFA.

București (MF) - Jucătorii echipei Dinamo au plecat, miercuri dimineață, spre Sofia, unde vor disputa, joi, de la ora 21.00, meciul cu formația israeliană Beitar Ierusalim, din manșa secundă a turului II preliminar al Cupei UEFA. Fotbaliștii dina- moviști au refuzat să facă declarații pe aeroport.Unul dintre acționari, Va- sile Turcu, consideră că Dinamo are șanse foarte mari să se califice în primul tur al Cupei UEFA. „Suntem destul de bine pregătiți, motivați, iar calificarea o avem în buzu-
Meciul 1.000

Milano (MF) - Partida Steaua Roșie Belgrad - AC Milan, scor 1-2, disputată, marți, în manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, a însemnat meciul 1.000 de când gruparea italiană a fost preluată de magnatul Silvio Berlusconi. După preluarea echipei de Berlusconi, în 20 februarie 1986, Milan a câștigat 7 titluri de campioană a Italiei, 4 Cupe ale Campionilor, 5 Supercupe ale Italiei, 4 Supercupe ale Europei, două Cupe Intercontinentale și o Cupă a Italiei.

plecat spre Sofia

Mircea Rednic (Foto: epa) Ionel Canea (Foto: epa>nar. Rednic a urmărit în ultimele zile cu multă atenție meciul din tur, care a fost mai mult polo decât fotbal, din cauza terenului”, a afirmat Turcu.Oficialul dinamovist nu a dorit să comenteze declarațiile patronului grupării Poli Timișoara, Marian Iancu,

care afirmase că nu crede în calificarea echipei Dinamo.„Nu mai comentez declarațiile lui Marian Iancu, dacă așa este mentalitatea conducătorilor noștri și noi, ca români, ne dorim răul, asta este, n-am ce să mai comentez”, a spus oficialul clubului Dinamo.

CM perturbate
Eton (MF) - Cursele care trebuiau să se desfășoare, miercuri, în cadrul Campionatelor Mondiale de Canotaj de la Eton (Marea Britanie) au fost întrerupte și repro- gramate pentru joi, din cauza vântului puternic. Competiția a fost întreruptă în timp ce se desfășura ultima serie a pro- J bei masculine de patru ’, rame fără cârmaci, categoria ușoară, și mai erau de disputat seriile la 8+1 masculin și feminin. Organizatorii au anunțat, fără a oferi alte detalii, că probele amânate se vor desfășura joi, când vor începe și semifinalele.

Ronaldo, pentru Cristi Chivu
98 Milanezii sunt dispuși 
să ofere 25 mii. euro 
pentru Ronaldo, iar Real 
il vrea pe Chivu.

București - Conducătorii clubului Real Madrid sunt dispuși să-l cedeze pe atacantul Ronaldo la AC Milan și vor să-l aducă pe fundașul formației AS Roma, Cristian Chivu, a anunțat cotidianul italian II Resto del Carlino, citând publicația spaniolă Sport.Sursa citată notează că oficialii milanezi sunt dispuși să ofere 25 de milioane de euro pentru achiziționarea lui Ronaldo, Real Madrid dorind

Ronaldo (Foto: EPA)să redirecționeze acești bani pentru aducerea lui Chivu și a mijlocașului Jose Antonio Reyes de la Arsenal Londra.De asemenea, madrilenii sunt dispuși să accepte oferta, chiar dacă în primă fază au cerut un schimb de
Turneu de tenis la BrașovBrașov (MF) - Organizatorii turneului challenger de la Brașov, programat în perioada 4-10 septembrie, au anunțat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că este posibil ca tenismenii Victor Hănescu și Andrei Pavel să participe la ediția din acest an a competiției.Turneul de la Brașov, ajuns la cea de-a Xl-a ediție, este dotat cu premii în valoare de 25.000 de dolari. Cinci tenis- meni români, Victor Hănescu, Victor Crivoi, Gabriel Mo- raru, Răzvan Sabău și Adrian Ungur, se află pe tabloul prin

cipal al turneului și vor intra în competiție în 5 septembrie, în cazul în care Victor Hănescu nu va putea participa, din cauza accidentării la spate care îl ține departe de teren din luna mai, pe tabloul principal va intra Victor Io- niță.Directorul turneului de la Brașov, Dumitru Hărădău, spune că și Andrei Pavel și-a manifestat intenția de a participa la challenger. „Am vorbit acum câteva zile cu Andrei și mi-a spus că vrea să vină să joace la Brașov”, a spus Hărădău.

jucători Ronaldo - Kaka. Cotidianul Sport a anunțSff că directorul sportiv al AQfMilan, Ariedo Braida, ) procuratorul Ernesto Bron-* zetti sunt așteptați astăzi la Madrid pentru începere,șWnegocierilor. 'Potrivit AFP, președintelegrupării Real Madrid, Ramoli.... Calderon, a declarat, marți • seară, pentru postul de radio» Cadena Ser, că un schimb Ronaldo - Kaka „nu ar fi y rău”. Antrenorul Fabio Ca-"pello și-a anunțat intenția de a-1 păstra în Iot pe atacantul brazilian și a menționat că,deși Kaka este una dintre prioritățile madrilenilor, nu poate fi achiziționat.
Clubul spaniol de fotbal Betis Sevilla amendat cumilion de euro pe atacantul brazilian docare a revenit cu întârziere după împrumutul la formația FG Sao Paulo.Oliveira a sosit luni la Sevilla.
mai 
decât fusese sta
bilit. (Foto: EPA)
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Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671.0745/658670,0254/  
611191 (după ora 21,00)

• Hunedoara, zona Teatru, centrală termică, 
superîmbunătățit, preț negociabil. Tel. 
0748/306207. (D
• urgent, In Bârcea.Mare, preț negociabil. Tel. 
0254/231750. (T)
• zona Dacia, balcon, contorizări, preț 80.000 
ron, telefon 0740/013971. (A2)

(58570)

Radio Deva
100% local

• zona Astoria, st 56 mp, bloc 4 etaje, etaj inter
mediar, balcon, contorizări, preț 94.000 ron nego
ciabil, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Liliacului, contorizări, decomandate, preț 
115000 ron, telefon 0740/013971. (A2)
• zona Dacia, et. 1, fără balcon, contorizări, 
67000 ron, telefon 0745/367893. (A2)

• Progresul, parter, bună pentru privatizare - 
birouri în blocurile vechi, 110000 ron, telefon 
0745/367893. (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)
• semidecomandate, contorizări, parchet 
gresie, faianță etai 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. 235.208,0724/620.358. (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 T raian, 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 ți 
faianță, bine întreținut, bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, negociabil, tel. 0788-
165702.232808. (Ă4)

• 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 liniștita, ocupabil imediat, preț 
98.000 ron, negociabil, tel. 0745-302200, 0723- 
251498. (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut, preț 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, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1. contorizări, parchet reparti
toare, balcon. Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj intermediar, dec., cohtorizări, balcon, Al. 
Straiului, 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)
• dea, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona BCR, vedere spre parc, preț neg. Tel. 
231800; 0740/317314. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• 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. 0742/01941& (Al)

• urgent, decomandate, centrală termică 2 băi,
2 balcoane, parchet, gresie, faianță 105 mp, 
Dorobanți, preț 44500 euro, negociabil, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

• zona Bălcescu, et. 2, amenajări modeme, 
centrală termică preț 125000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• 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)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• zona Mărăști, amenajat modem, centrală 
termică 2 balcoane, preț 128000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)

www.infoaliment.ro

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

• urgent, zona Gojdu, piață Mărăști, decoman
date sau semidecomandate, se oferă prețul 
Pieței, tel. 0745-302200.0723-251498,232809 ■ A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, hol central, Deva, bdul luliu 
Maniu, bl. 4. Tel. 0354/104855. (6/23.08)

■ decomandate, zona Liliacului, etaj 4, reparti
toare, apometre, interfon, beci, fără 
îmbunătățiri, preț 140.000 ron. Tel. 211547. 
0729/412550.0740/124232. (T)

■ semidecomandate, etaj intermediar, zonă 
bună în Micro 5, Hunedoara, mici îmbunătățiri, 
preț 410 milioane lei, negociabil. Tel. 
0727/541732. (T)

• zonă ultracentrală Hunedoara, parchet 
paluxat, centrală termică, 2 balcoane, faianță 
baie, bucătărie, preț 800 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0748/306207. (T)

• zona Minierului, decomandate, contorizări, 
preț 83000 ron, telefon 0740/013971. (A2)

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 vacanță, vrei să te și răsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, 
să găsești o altă sufragerie, nu pe cea 
veche.

Noi ne-am gândit la tine, îți rămân bani 
și de mare, cu siguranță!

(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!

Cum poți participa?

Fă-ți un abonament ia Cuvântul Liber 
pentru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei

Unde te poți abona?

- la sediul redacției Cuvântul Liber din 
Deva, Strada 22 Decembrie, numărul 
37A;

- la poștă;

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.

Regulament:

La acest concurs nu pot participa 
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 
0254/211275, interior 8806. Persoană 
de contact: Magdalena Șerban.Succes!

Pn-fite if- acest concurs!
Abonează-te acum!

CONCURS

Testează GRATUIT
AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER: (r
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta); i
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate; i
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la ■
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 fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de firme
din diferite domenii, care iși prezintă ofertele; i
7. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber vă ajută să vă găsiți job-ul potrivit, oferiri- du-1 
vă o listă completă a ofertei locurilor de muncă din județ
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

l 
Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale Cuvântul i 
liber sau trimiteti-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media i 
SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara. 1
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 în ultimele șase luni nu au fost abonați la 

'Cuvântul liber" si nici cititori de probă.

Numele___________________________________________________________Prenumele_______________________________________________________Adresa la care doresc să primesc ziarul:Strada __ ________________________________________________________ _Nr.__________ Bl._________________ Sc.________Ap._____Localitatea_____________________________________________________Telefon (optional)______________________________________________ Q p
A

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

RECLAME

http://www.infoaliment.ro
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• dec, centrali 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)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal. Preț. 160.000 RON, 
neg. Tel. 231800; 0740/317.314. (A9'

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• decomandate, cu sau fără amenajări, 
indiferent de zonă etaj 1.2,3, se oferă 150.000 
ron, la vedere, urgent, tel. 0745-302200,232808. 
(A4

Vând ap. 4 camere (07)

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

• urgent, zona Mărăști. et. 2,3 balcoane, 2 băi, 
contorizări, preț 155.000 ron, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona I. Corvin, etaj intermediar, 2 
balcoane, 2 băi, centrală termică, amenajări 
modeme, preț 40.000 euro negociabil, tel. 
0740/013971. (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. 235.208,0724/620358. (A6)
• zonă centrală, ap. 6 camere, 3 băi. CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună, modificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut, et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358. 
(A6)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)

S.C. ÎWFEME1 LEGIS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

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

. modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice.

CONTABIL- ANGAJEAZĂ 
C ABILITATE PRIMARA 
CERINȚE:
-cunoștințe minime de 
contabilitate;

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

-salariu moflvant

Rel. la Tal 0723/400 636 sau 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! MULTIMEDIA romA^ 
- OPERĂRI PC (după programa ECDL| £
■ Cursuri da vâri pentru copii 
(EquaISklIls sl Junior Web| 
* LIMBI STRĂINE

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-mall: office®Hm.ro
Site: www.iim.ro Deva, Aleea viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56963)

Al EGE SĂ FII REPREZEȘTAST-DF: l.l- 

dfrsiri vr-Tî r(i)\TArTTTrrA\n'\i ă: 
"< inc nn isi ia viitorul în propriile mâini, nn va 
avea parte de acesta”.
I- uropean ('onsulting Group - A.VV.I). -lider 

ni european în domeniul serviciilor financiare, vil
v mc în spri jin cu:
-programe de acumulare de capital pentru copii;
-pensii private facultative;

-acces la fonduri de investiții în străinătate. m
Partenerii nosIriiAlG. GENERALI. Al LIANZ-ȚIRIAt’.
W IIM.R STÂDTISt HE a
l)I A A-Bd.22 Decembrie bl.4 parter I el.O749/597.648

SCCR10TI *
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IK IGIENA SI COHFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere^ 

Tcl/Eax:O2 54/231552 Mobll:0721/032271 |

S.MWTI5UB

TRANSPORT PERSOANE
nifl WiovudeAkDonoW'i 

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

100 euro dus 
m euro dw-întors • 15 zile J 

euro dus-mtors - 90 zile I

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)

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

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

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

• zona Ion Creangă, decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă, sau la 
schimb cu ap. 2 camere, în zonă centrală 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; 0740/317.314. (A9)

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

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)

• urgent, zonă centrală, 4 camere, baie, 
bucătărie, curte, st 350 mp, preț 90.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)

• nouă Devă 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)

(59240)

Restaurant
Construcții civile și industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț electrocasniee

CQNTABIț- ȘEF
CERINȚE:
-experiență In domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe 1T;
-vârsta maxima 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motivant;
♦condiții de lucru într-o 

echipă dinamică

Deva, cu sediul în str. Sântuhalm, nr. 3 (lângă Macon) anga
jează pentru secția de prelucrare a lemnului următoarele categorii de 
personal muncitor, bărbați sau femei:

-gateriști
-circulariști
- ajutori drculariști
- mundtori calificați și necalificați pentru construcții.
Informații referitoare la nivelul de salarizare, locul și programul 

de lucru se pot obține la telefonul 231070, între orele 7.00 și 15.30.

(60578)

• 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)
• vii 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. 235.208,0724/620358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• 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)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250.000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopâne, 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, centrală termică 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)
• Ia22kmde 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; 
0740/317314. (A9)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

Cumpăr casă (14)

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

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

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
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4. Alimentara 
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5. Intersecția 
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Vând case la țară (17)
• casă la 10 km de Deva apă gaz. telefon, cablu 
tv, încălzire centrală, garaj, beci, grădină viță de 
vie, drum asfaltat, preț negociabil. Tel. 214640. 
(T)
• casă și grădină, în Leșnic, nr. 67. Relații tel. 
0729/128429, după ora 14. (T)

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

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

Vând garsoniere (19)
• Deva, zona Trident, preț negociabil. Tel. 
0728/442147.(5/21.08)
• Hunedoara, Bdul Dacia, Gl, etaj 4, gaz conto- 
rizat, faianță vedere spre Artima, 30 mp, bine 
întreținută preț negociabil. Tel. 711152. (T)
• in Hunedoara, Bdul Dacia, bl. Gl, etaj 4, gaz 
contorizat, balcon închis, faianță vedere spre 
Artima, bine întreținută, 30 mp, preț negociabil. 
Tel. 711152. (T)
• confortabilă decomandată bucătărie, baie, 
balcon mare, 2 focuri gaz, ocupabilă imediat, 
zona Ulpia, telefon 0741/154401,227542 seara 
(A2)
• confort 1, decomandată, bucătărie, baie, 
faianță+gresie, laminat, zona M. Eminescu, preț 
83.000 ron, tel. 0741/154401,227542 seara (A2) ’

• semidecomandate, contorizări, etaj interme
diar, zona Dacia preț 60.000 ron, telefon 
0741/154401,227542 seara (A2)
• b-dul Decebal, et 5, decomandate, contorizări, 
balcon, 80.000 ron, telefon 0745/367893. (A2)
• Dacia, et 3, semidecomandate, balcon, 52000 
ron, telefon 0745/367893. (A2)
• dea, suprafață mare (41,5 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; 0740/317.314. 
(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 Progresdui, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0729/018866, 
0724/620358. (A6)

• decomandate, etaj 3, parchet, gresie, faianță 
balcon închis, bucătărie modificată, vedere în 
față bine întreținută zona Gojdu, preț 73000 ron, 
neg, tel. 0745-302200,232809. (A4)

SC SOFT PLUS MM SRL
cu sediul în localitatea Aninoasa, str. Dănuțoni Costeni, nr. 303A, 

jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul ATELIER PRODUCȚIE 
MOBILĂ - cod CAEN-3614 - Producția altor tipuri de mobilier: 
canapele și fotolii din piele veritabilă, situat în localitatea Aninoasa, 
str. Dănuțoni Costeni, nr. 3O3A, jud. Hunedoara. Informații se pot 
obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic între orele 9-17.

Eventualele sesizări și redamap'i pot fi depuse îh termen de 10^. 
zile lucrătoare de la data anunțului. ; x

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

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

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

• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări. ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005223 (A5)

• etaj 1, 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, tel. 215212. (Al)

Vând terenuri (21)

• 1100 mp teren împrejmuit cu gard la 
soluție definitivă toate facilitățile, eventual 
și parcelat la 550 mp parcela, în spatele 
magazinului Trident. Tel. 0765/246805. 
(9/23.08)

• două terenuri, de 6.000 și 24700 mp, localitatea 
Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în regulă titlu 
și cf, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560. (T)

• Deva, 600 mp teren, central, pentru 
construcție casă eventual închiriez pentru 
activități comerciale. Tel. 0741/278713 
(9/21.08)

• teren arabil 3000 mp în Sântuhalm, parcelă de 
teren 5800 mp pe dealul Bejan, pădure salcâm 
1000 mp în satul Lunca, drum de acces cu trac
torul. Se declară nul. (T)

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

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

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

• Deva, str. Vulcan, 4800 mp, fs 21 m, apă gaz, 
curent 28 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.203 
0724/620.358. (A6)
• intravilan, 2400 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)
• intravilan, la D.N7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de.fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)

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

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(60823)

• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005223 (A5)
• intravilan DN7, st 37.000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan DN7, st 37.000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786573 (A8)
• intravilan DN7, st 3041 mp, fs 90 m, apă gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786573 (A8)

• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă preț 15 euro/mp, tel. 0746/779283 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460 m, preț 60 euro/mp, teL 
0746/779283 (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă 
preț 20 euro/mp, negociabil, tel. 0746/779283 
(A8).
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă preț 21.000 euro/parcela negociabil, tel. 
0745/786573 (A8)
• S-500-1000 MP, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp. tel.231800, 
0740 317 314(A9)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, Devasauîmpre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 80 mp, occidental, baie, termopane, 
terasă 55000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• Deva, 80 mp, la stradă occidental, termopane1" 

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)

Imobile chirii (29)
• caut de inchiriat apartament 2 camere, 
mobilat zona N. Bălcescu, Minerului, Al. Armatei, 
Scărișoara. Tel. 0721/672377. (T)

• ofer spre închiriere garsonieră mobilată zo+<L 
centrală contorizări, fără intermediari. Ț’Jr 
0254/216314. (T)
• garsonieră în Timișoara, mobilată Calea 
Buziașului, 100 euro/lună tel. 0745/367893. (A2)
• apartament 3 camere, decomandate, 2 băi, 
mobilă nouă centrală termică termopane, luliu 
Maniu, 250 euro/lună+garanție, tel. 0745/367893. 
(A2)
• garsonieră zonă centrală amenajări, mobilă 
și utilități, preț 110 euro/lună tel. 0740/013971. 
(A2)
• apartament 3 camere, amenajat modern, 
centrală termică mobilat modem, preț 220 
euro/lună tel. 0740/013971. (A2)
• Deva, Mu Maniu, 38 mp, baie, termopane, vad 
superb, 350 euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• garsonieră, Deva, complet mobilată 80 , 
euro/lună tel. 215212. (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. 235.208,0724/620353 (A6)
• ofer spre Închiriere2ap.cu2cam„zonă ultra
centrală mobilat, utilat superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0729/018866; 0724/620353 (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; 0724/620353 (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; 0724/620353 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• ofer ap. 3 camere dec., mobilat și utilat inte
gral, totul nou, CT, zona Eminescu, Deva, 220 
euro/lună Tel. 231800; 0740/317314. (A9)
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Imobile schimb (30)

• schimb casă în Sibiu, sat Cornâțel, nr. 1 cu 
Deva sau în apropiere, cca 10 km, sau vând, 3 
camere, bucătărie, grajd, anexe, gaz, apă, 500 
mp teren, preț negociabil. Tel. 0729/175960. 
(T)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1990, pe gaz și Dacia 1400, 
af 1995. Tel. 242665. (0446062/21.08)

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

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

• vând un cuier din nuc, vechime de peste 100 
ani, stare excelentă, și 4 trunchiuri de cireș uscat 
cu dimensiuni diferite, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560. (T)

Prestări servicii (72)

Auto străine (37)
■ vând Audi A41.9 TDI.af 2002, negru-metalizat, 
toate opțiunile full, ireproșabil sau schimb cu 
mașină mai ieftină plus diferență. Tel. 
0/23/270348. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

• SC hfon*i SA Deva, tel. 213915,214433, 
214718 organizează cursuri de operator 
calculator electronic și rețele. (12/23.08)

• 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. (T)

Solicitări servicii (71)

Altele (61)
• 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 goblene modelele: Ruga lui Isus (500ron), 
Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre (230 
ron). Informații la telefon 0729/942180.

• vând pnme, în localitatea Dobra. Relații la tel. 
283283. (T)

• execut la comandă goblene. 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 este rugat să sune la tel. 
218084,0724/643045,0722/586808.  (T)

• 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)

I
- Execută lucrări de construcții și
instalații termo-mecanice rețele de
distribuție apă. Jftelajii la tel.: 731.517

Firmă atestată I.S.C.I.R. 0722 / 876. 428
_______________ ______________________ (59085)______________________________________
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INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.846

• vând motostivuitor UMT 3,5 tone, preț 
4500 euro negociabil și strung IR 400 x 2000, 
preț 1200 euro, negociabil. Tel. 0765/217529. 
(11/23.08)

Moto-velo (41)
• vând motor Harley Davidson nou, 49 cm, 
pornire la buton, 4 viteze, disc de ambreaj, 
consum 1,51, preț negociabil. Tel. 0723/503230. 
(T)

Mobilier și interioare (47)
• 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)

. ir

Pierderi (62)
• pierdut atestate transport persoane și trans
port marfă nr. APCA 193877, APCA 128453 pe 
numele Muntean Florin. Se declară nule. 
(5/23.08)
• pierdut borsetâ cu acte, găsitorului recom
pensă. Tel. 218015,0788/813987. (14/21.08)

• pierdut CI și permis pescuit, în zona de 
pescuit Gura Cernei Sântuhalm, pe numele 
Ispas Paul Eugen; găsitorului recompensă. 
Tel. 228254, 0746/011619, 0744/701199. 
(15/23.08)

Suntem 
numărul 1 
în județul 

Hunedoara!

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Fruja Dorina Se declară nul. (2/23,08)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Popa Octavian. Se declară nul. (1/23.08)

• pierdut carnet șomaj nr. 601117 pe numele 
Voica Daniel Adrian. Se declară nul. (3/23.08)

Licitații (64)

• SC MORAR & CO SRL anunță vânzarea prin 
licitație, la data de 04.09.2006, la sediul firmei a unui 
cap tractor Mercedes Actros 1843, defect. Informații 
la tel. 0254/225493,0724/392853. (5/21.08)

Oferte locuri de muncă (74)

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

(6/15XB). .

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

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!

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

caută pentru dezvoltarea echipei
responsabil de zonă

Cerințe:• Permis de conducere;• Mașină proprie;• Cunoștințe PC (WORD, EXCEL, OFFICE);• Limbă engleză nivel mediu;• Abilități de comunicare;

parte a unei corporații internaționale mass-media 
a. care deține poziția de lider in publicarea de ziare

și servicii Internet In vestul Austriei, In nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva și Hunedoara
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Gîga,

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro 02135)

Oferim:• loc de muncă modern;• salariu atractiv + bonuri de masă;• mediu de lucru atractiv și dinamic.
Depunerea CV-urilor se va face până In data 
de 15 septembrie la sediul redacției:
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter, sau la 
adresa de mail: camelia.gaga@informmedia.ro
Persoană de contact: Camelia Giga, 
tel. 0720/400441.

(35064) Alege CL pentru anunțul tău

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro


joi, 24 august 2006
Se însoară și renunță la tron

•Alături de câine. Cântăreața americană Britney Spears a declarat că vrea să fie îngropată alături de câinele ei, Lucky, la care ține foarte mult.
• Debutează ca regizor. Actrița Jennifer Aniston va debuta ca regizor cu un scurt- metraj intitulat „Room 10", pe care îl va realiza împreună cu producătorul Andrea Buchanan.

Luxemburg (MF) - Prințul Louis de Luxemburg, al treilea fiu al Marilor Duci Henri și Maria Teresa, se va căsători pe 29 septembrie cu prietena sa, Tessy Antony, și va renunța la drepturile de succesiune la tron, a anunțat Curtea administrativă a Luxemburgului. Marele Duce și Marea Ducesă au declarat că „aprobă întru totul" decizia fiului lor.Louis și Tessy Antony, ambii în vârstă de 20 de ani, au deja un copil împreună, Gabriel, născut pe 12 martie. Prințul a decis împreună cu viitoarea sa soție să poarte
Paramount renunță la Cruise

Debut pe 
Broadway

New York (MF) - Cântărețul american de R&B Usher a debutat, marți, pe Broadway cu un rol în musical-ul desucces „Chicago”. După ce a vândut milioane de albume în lumea întreagă, a jucat în seriale de televiziune și filme și a câștigat cinci premii Grammy, vedeta, 
Îq vârstă de 27 de ani, a declarat că rolul din „Chicago” a constituit „un progres natural” în cariera sa artistică. Ush

Șerpi la 
cinema
Phoenix (MF) - Reali
tatea s-a îmbinat cu 
ficțiunea pentru spec
tatorii din Phoenix, Ari
zona, care au 
descoperit cu stupoare 
un șarpe cu dopoței 
adevărat în sala de 
dnema în timp ce 
urmăreau filmul 
„Snakes on a Pla- 
ne"/„Șerpi în avion". 
Filmul prezinlă istoria 
unui avion care zboară 
pe ruta Hawai - Los 
Angeles și în care un 
criminal a plasat zeci 
de șerpi veninoși pen
tru a scăpa de un 
martor incomod. 
Lanțul de dnemato- 
grafe AMC a lăsat să 
se înțeleagă, într-un 
comunicat faptul că 
acești șerpi veninoși au 
fost plasați în dne- 
matograf în mod 
intenționat. „Inddentul 
izolat care a avut loc în 
Phoenix a fost imediat 
rezolvat și nici unul 
dintre spectatorii noștri 
nu a fost rănit", a pre
cizat in responsabi AMC

Record La un centru comercial din Tokyo s-a stabilit ieri un record mondial. S-a instalat cea mai lungă șină de trenuleț, realizată din lemn, măsurând 1.650,14 metri. (Foto, epa)

■ După o colaborare de 
14 ani, studioul Para
mount renunță la con
tractul cu Tom Cruise.Los Angeles (MF) - Studioul de producție cinematografică Paramount a anunțat că renunță la contractul cu Tom Cruise, invocând ca motiv comportamentul public al starului din ultima vreme. Anunțul a fost făcut chiar de Sumner Redstone, patronul gigantului american de media Viacom, compania care deține studioul Paramount, într-un

er joacă rolul intrigantului avocat Billy Flynn (întruchipat de RichardGere în adaptarea pentru marele ecran) doar până la 1 octombrie. „Nu știudacă câștigaTony câtevape Broad way, dar, ce nu, poți să- ți dorești asta”, aartistul.

Puiul de urs panda se odihnește în vârful unui copac bătrân, în rezervația naturală Wolong din Sichuan, China. (Foto: fan) i ________ _ ______ '_______ ■

Două zile de doliu național
■ Rudele victimelor acci
dentului aviatic au ajuns 
la Donețk pentru identi
ficarea cadavrelor.

St Petersburg (MF) - Piloții avionului de tip Tu-154 care s- a prăbușit, marți, în Ucraina, au trimis patru semnale SOS înainte de accident, trei fiind transmise de la 11.500 de metri altitudine iar cel de-al patrulea de la 3.000 de metri, a anunțat directorul general adjunct al aeroportului Pulkovo, Anatoli Samoșin.Rudele victimelor accidentului aviatic au plecat ieri spre locul unde s-a prăbușit aparatul, unde urmează să identifice trupurile neînsu
Peste 5.000 de hectare carbonizate

Premiile Quill Book
New York (MF) - Scriitorii E. L. Doctorow și Stephen King, fostul candidat la președinția Statelor Unite Al Gore și un bărbat care a câștigat o avere scriind despre câinele său sunt pe lista de nominalizări pentru premiile Quill Book, echivalentul Oscarurilor pentru industria cărții din SUA.Câștigătorii vor fi aleși de public prin votarea online a favoriților de pe lista de nominalizați la cele 19 categorii de premii.La categoria „Ficțiune”, favorit este Doctorow, cu romanul „The March”, în timp ce Gore pare a fi marele câștigător la categoria „Istorie/ Politică/ Evenimente actuale”, cu volumul „An Inconvenient Truth.” Scriitorul Stephen King a fost nominalizat la categoria „SF/ Fantastic/ Horror” pentru thriller-ul „Cell”.

■ Pompierii greci au 
continuat, ieri, lupta cu 
flăcările în zona Halkidiki 
și în Peloponez.

Atena (MF) - în peninsula Kassandra din Halkidiki, pompierii luptau ieri dimineață cu flăcările extinse pe un front de trei kilometri, într-o regiune cu acces dificil. Incendiul a carbonizat peste 5.000 de hectare

CUVW

Tessy și Louis (Foto: fan)numele de familie «de Nassau». Prințul va păstra titlul de «Alteța Sa Regală, Prințul de Luxemburg». Tessy Antony nu face parte din aristocrația Luxemburgului și este angajată pe bază de voluntariat în armata Marelui Ducat.
interviu pentru Wall Street Journal (WSJ).Tom Cruise (44 ani), cel mai bine plătit actor din cinematografia mondială, a colaborat cu Paramount timp de 14 ani. „îl apreciem ca persoană, dar am considerat că nu este potrivit să reînnoim contractul cu el”, a declarat Redstone. Umilindu-1 pe Cruise, nababul media a dat vina în mod direct pe comportamentul vedetei. „Modul în care s-a comportat recent nu este acceptabil pentru Paramount”, a spus Redstone în interviu.Actorul a fost criticat pentru atitudinea din 2005, când a sărit pe canapea în timpul emisiunii celebrei Oprah Winfrey, pentru a-și exprima dragostea pentru Katie Holmes, iar în plină campanie de promovare a filmului „Războiul lumilor”, actorul a atacat verbal un prezentator de televiziune. După acest incident, Cruise a fost extrem de ironizat de jurnaliști și de comedienii americani.

Preoți ucrainieni s-au rugat, ieri, la locul unde s-a prăbușit avionul
(Foto: EPA)flețite ale pasagerilor. Un cetățean francez, unul olandez, doi germani și un finlandez se aflau printre cei 170 

de pădure de pin și culturi, precum și câteva zeci de clădiri, între care un hotel și un supermarket.în peninsula Mani din sudul Peloponezului și în departamentul Laconia, un incendiu puternic izbucnit luni era pe cale de a fi stins după ce a distrus mii de hectare de măslini și de Culturi, precum și mai multe locuințe din patru sate. Pompierii au reușit să con
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de pasageri aflați la bordul avionului. Echipele de intervenție au găsit cutiile negre ale avionului. Ministrul rus al 
troleze un al treilea incendiu, izbucnit marți în Arcadia, și care a ars sute de hectare de păduri și culturi în munții Mainalo. Consulatul României la Salonic a trimis, ieri un autocar la Hanioti, pentru preluarea a circa 20 de români care-și exprimaseră dorința de â pleca, însă numai 16 dintre aceștia au părăsit în final stațiunea, a declarat consulul Mihaela Porime.

Transporturilor, Igor Levitin, a anunțat ieri că înregistrarea dialogului dintre echipajul avionului prăbușit în Ucraina și turnul de control este în curs de examinare.Motivele accidentului rămân neclare, Moscova insistând asupra condițiilor meteorologice nefavorabile, în timp ce Kievul declară că ar fi fost vorba despre un incendiu declanșat la bordul aeronavei, precizând că trenul de aterizare al aparatului nu a funcționat în momentul în care echipajul a încercat să aterizeze de urgență.Ucraina a decretat ieri zi de doliu național, iar președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat pentru astăzi zi de doliu și în Rusia.
Record de viteza

Londra (MF) - O mașină experimentală, realizată de o echipă britanică, a bătut, marți, recordul mondial de viteză pentru un vehicul care funcționează cu gaz, depășind 526 km/h în Bonneville, au anunțat inventatorii. Mașina „JCB Diesel Max”, echipată cu două motoare, a doborât recordul mondial de 328,767 de mile pe oră, înregistrat de Federația Internațională de Automobile. Vehiculul, de forma unui trabuc, a fost inventat de britanicul Andy Green, un pilot de la Royal Air Force.


