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Vremea este deosebit de rece pentru 
această perioadă, cu averse de ploaie.

dimineața la prân2 seara

1 Mâine, Jurnal TV!

Afaceri cu 
„fetițe" la 
Galaxy?

Președintele, ales de aleși?
Deva (D.I.) - Una din propunerile pe care Partidul National Liberal intenționează să le înainteze pentru modificarea Constituției se referă la alegerea Președintelui României. Astfel, potrivit proiectului PNL, Președintele ar urma să fie ales prin sufragiu universal indirect de către un Congres National format din parlamentari și din președinții Consiliilor Județene. în plus, șeful statului va avea dreptul doar la un singur mandat, cu durata de șapte ani. /p.G

Azi de vorbă cu ziariștiiVrei să construiești un dialog liber, pe o temă aleasă de tine? Redactorii cotidianului Cuvântul Liber îți stau la 
CHVANTlll dispoziție! Te așteptăm joi, 31 
'■-•■•mbH»* august, între orele 10:00 și 11:00, la sediul redacției.Pentru că ne pasă de ceea ce se petrece în jurul nostru!

■ Fost manechin al a- 
genției dezvăluie culisele 
obscure ale contractelor 
de impresariat artistic.

Deva (M.T.) - Visul unei cariere în modeling atrage foarte multe tinere. Cu toate acestea uneori, unele contracte de așa-zis modeling nu au de-a face cu prezentările de modă. Naivitatea și lipsa de informare a fetelor le pot transforma pe acestea în dame de companie sau chiar prostituate.Cuvântul Liber vă prezintă în exclusivitate o experiepță de acest gen, trăită de o tânără din Deva, fost manechin al agenției de foto- modele Galaxy Models. Anda povestește că a plecat din țară spre Turcia la începutul lunii iunie a acestui an, împreună cu alte șase fete, dintre care două din București. Tinerele aveau contract de impresariat cu agenția „Galaxy Models”, patronată de Roxana Chișotă, președinta Tineretului Național Liberal, din Deva. „Am venit la agenție și

Dan Helinger, organizatorul prezentării de modă „Fashion Dreams", din Turcia, căruia agenția deveană îi furniza manechine, ne-a spus că avem două alternative: putem semna contractul la plecarea din țară sau când vom ajunge în Turcia, dar ne-a recomandat varianta a doua. Astfel, în cazul în care nu ne convine ceva, ne puteam întoarce acasă, fără să fim obligate să rămânem o lună și jumătate. Așadar, am plecat spre Turcia. Ni s-a spus că urma să fim modele într-un restaurant și să avem prezentări de modă. Când am ajuns acolo, însă, surpriză. în locul restaurantului era un night-club, numit „Saianora”. Programul era un coșmar. Eram consemnate de la ora 23:00 și până dimineața. Deși ni s-a spus că vom prezenta haine de firmă, ne-au îmbrăcat cu fustițe ieftine, foarte scurte, și ne-au trimis pe scenă să dansăm. Asta însemna, în opinia lor, prezentare de modă?! Eram dame de companie, în toată regula”, declară Anda. / p.3

■ Incidentul în care 
trei mineri din Lupeni 
au ajuns la spital a fost 
sancționat.

CUVÂNTUL LIBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

Lupeni (T.S.) - Aproape toată conducerea unității miniere Lupeni a fost sancționată administrativ de Compania Națională a Huilei, cu diminuarea salariului între 5

a minei, sanctionata și 10 la sută, în urma incidentului produs la începutul acestei luni, în urma căruia trei mineri au fost intoxicați cu monoxid de carbon. Directorul general al CNH , Petroșani, Daniel Surulescu, a declarat că focul izbucnit în abataj, care a dus ulterior la intoxicarea minerilor, a fost urmare a nerespectării normelor de securitate minieră.

Ancheta a stabilit că vinovați de producerea incidentului sunt zece angajați ai minei cu atribuții pe linia protecției muncii, începând cu inginerul șef Adrian Petrar.Pe lângă diminuarea salariului, Gheorghe Monesc inginerul șef responsabil cu protecția muncii de la Mina Lupeni a fost înlocuit din funcție.

Mai scump
Deva (I.J.) - Carnea de porc se va scumpi cu până la 25%, iar mezelurile vor costa cu 10% mai mult începând cu septembrie. Producătorii de carne spun că vor lua această măsură ca urmare a creșterii prețurilor la utilități în luna august, /p.5

Vârsta consumatorilor de d-oguri
Potrivit statisticilor, numaiui persoanelor consumatoare
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Investiții spaniole la Orăștie
■ Investitorii din Logro- 
no doresc să constru
iască locuințe pentru cei 
care muncesc în Spania.Orăștie (D.I.) - Primarul Iosif Blaga a declarat ieri că autoritățile locale își doresc foarte mult o colaborare cu localitatea Logrono (Spania), mai ales în domeniul construcției de locuințe. „Cei din Logrono și-au exprimat deja disponibilitatea de a investi în construcții de locuințe, astfel încât cei care muncesc acum în străinătate și doresc să se

reîntoarcă în țară, să-și poată achiziționa o asemenea locuință chiar din Spania. Problema locuințelor este unul dintre 'aspectele cele mai grave cu care se confruntă localitățile din România, și noi sperăm să o putem rezolva cel puțin parțial prin această colaborare economică cu partea spaniolă”, a precizat Blaga. Declarația a fost făcută în contextul în care, între 16-26 septembrie, o delagație din Orăștie va efectua o vizită la Logrono, unde trăiește cea mai mare comunitate de orăștieni, plecați la muncă în străinătate.

LOOC aplicată după patru ani. Deși legea care interzice fumatul în locuri publice este de mult timp în vigoare, ea nu s-a aplicat niciodată până acum. De mâine Insă, autoritățile promit că vor amenda fumatul în gări și în tre- nuri.Zp.3
(Foto:T. Mânu)
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• Președintele Traian Bă
sescu va efectua, pe 23 oc
tombrie, o vizită în India, au 
anunțat, ieri, la Reuniunea 
Diplomației, miniștrii de Ex
terne român și indian, Mihai

Ungureanu și Amand Sharma. Cei doi au 
avut, marți seară, o discuție în care au fost 
stabilite detalii ale vizitei pe care președin
tele Băsescu o va efectua, în toamnă, în India.

Audiat
București (MF) - Jur- ' nalistul Sorin Roșea Stă- nescu s-a prezentat, ieri, la Parchetul instanței supreme, unde este cercetat într-un dosar privind operațiuni pe piața de capital cu acțiuni e- mise de societatea Rom- petrol Rafinare. După întrevederea cu procurorul Ciprian Nastasiu, Roșea Stănescu a declarat presei că anchetatorul l-a anunțat că „a ieșit din dosar”. Nastasiu a încetat să mai facă investigații in acest caz, după ce fusese delegat ca adjunct al șefului DHCOT, fhncție din care a fost destituit la sfârșitul lunii trecute, după ce a dispărut Hayssam.

Sorin Roșea Stănescu

Radu Berceanu
(Foto: arhivă)

Acuze
București (MF) - Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat, ieri, că, îh anul 2000, pe când era ministru al Industriilor și membru al CSAT, președintele Emil Constantinescu sau serviciile secrete au făcut poliție politică, pentru că i-au se- cretizat dosarul de Securitate, astfel încât să adauge sau să scoată ceva. Berceanu și-a făcut public, ieri, dosarul de Securitate, care a fost de- secretizat de la categoria dosarelor de siguranță națională în luna iulie a acestui an.(Foto: FAN)

Băsescu avertizează UE
■ Președintele declară 
că România ar putea ri
posta la restricțiile Uniu
nii pe piața muncii.București (MF) ■ Președintele Traian Băsescu a avertizat, într-un interviu publicat de International Herald Tribune în pagina electronică, a- supra unor posibile niăsuri de retorsiune impuse de București în cazul cetățenilor statelor membre UE care restricționează accesul românilor pe piața internă a forțelor de muncă.„Dacă unele țări vor alege să aplice acest sistem (al limitării acesului românilor pe piața muncii - n.red.), România va aplica și ea măsuri similare în cazul cetățenilor

Kofi Annan și Ehud Olmert (Foto: epa)

Eforturi intensificate
■ Kofi Annan a reco
mandat Israelului să ridi
ce blocada aeriană și ma
ritimă impusă Libanului.Ierusalim (MF) - Secretarul general ONU, Kofi Annan, a recomandat Israelului să ridice blocada aeriană și maritimă impusă Libanului, cerând mișcării șiite Hezbollah să îi pună în libertate, imediat și necondiționat, pe cei doi militari israelieni răpiți în iulie.Kofi Annan se află în regiune în cadrul eforturilor de aplicare deplină a Rezoluției 1.701 a Consiliului de Securitate al ONU, document care a pus capăt conflictului armat dintre statul evreu și gherile- le șiite din sudul Libanului.„Militarii capturați trebuie eliberați în mod necondițio

din respectivele țări”, a declarat Băsescu în interviul publicat de cotidianul american sub titlul „România cere egalitate”.
Temeri nefondateȘeful statului român a încercat să calmeze temerile guvernelor europene referitoare la un aflux masiv de e- migranți români care vor pleca să muncească în străinătate după aderarea României și Bulgariei la UE, în 2007, avertizând însă în același timp că țara sa nu vrea să fie tratată „ca un cetățean de mâna a doua” al Europei.International Herald Tribune reamintește că problema imigrației a devenit deosebit de sensibilă de când Marea Britanie a anunțat că are în 

nat. Voi face tot ce este posibil pentru a obține eliberarea lor”, a afirmat secretarul general ONU în timpul conferinței de presă organizate la Ierusalim alături de premierul israelian Ehud Olmert.De altfel, Annan a dezvăluit că a evocat această chestiune la acel mai înalt nivel în timpul recentei vizite în Liban.La rândul său, premierul israelian Ehud Olmert și-a exprimat dorința de a stabili „contacte directe” cu Guvernul libanez. „Poporul israelian nu este în conflict cu guvernul libanez și speră că împrejurările se vor schimba rapid, pentru a permite contacte directe între Executivul Israelului și cel al Libanului în vederea încheierii unui acord între cele două țări”, a declarat Olmert. 

vedere impunerea de restricții mult mai dure în ceea ce privește muncitorii români și bulgari, decât cele aplicate în 2004, când blocul european s-a extins prin integrarea a 24 de noi state membre.Președintele român a adăugat că temerile europenilor referitoare la numărul mare de imigranți sunt nefondate, prezentând ca argument stabilitatea relativă a economiei românești.în interviu, Băsescu a declarat că problema restricțiilor impuse românilor va fi a- bordată în cadrul convorbirilor bilaterale, adăugând „ca o mustrare la adresa liderilor europeni", după cum comentează IHT: „Mobilitatea forței de muncă este o parte a ideii integrării în UE”.
Germania așteaptă raportulBucurești (MF) - Discuțiile pentru ratificarea Tratatului de Aderare a României la UE în Germania vor fi reluate în octombrie, în Bundestag, iar încheierea procedurilor formale este așteptată către jumătatea lunii noiembrie, a declarat, ieri, ministrul de Externe Mihai Ungureanu.El a avut o întrevedere separată cu ministrul de stat pentru Europa din Germania, Gunter Gloser, invitat la Reuniunea Diplomației.Ungureanu a spus că prima

Ajutor LibanuluiBucurești (MF) - România va acorda Republicii Libaneze un ajutor umanitar în valoare de aproximativ 500.000 euro, răspunzând astfel a- pelului la asistență internațională lansat de Guvernul libanez. (Operațiunile militare israeliene din Liban, declanșate pe 12 iulie 2006 împotriva milițiilor Hezbollah, s-au soldat cu distrugerea unei mari părți a infrastructurii a- cestei țări. Guvernul a declarat Libanul drept țară calamitată și a solicitat asistență internațională și ajutoare imediate - alimente, medicamente, materiale pejntru adăpostirea refugiaților.
lectură asupra proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului de Aderare a României în Bundestag va fi probabil la 21-22 octombrie, iar un vot ar urma în data de 26 octombrie.Ulterior, proiectul va fi trimis pentru a fi votat și de către Bundesrat, moment estj^ mat către jumătatea lunii n iembrie.în aceste condiții, ministrul de Externe a afirmat că România s-a asigurat că procedurile formale nu mai pot „da dureri de cap” Bucureștiului.

Miron Beteg
mlronbe1eggyahoo.com

Dor de ducă
înainte de 1989, tot românul știa de ce vrea să fugă din țară. Pe atunci, a trece Dunărea înot sau a te furișa peste granița ungurească înghesuit între cutii de „Dero" trimise la export reprezenta un act de patriotism: doar așa puteai rămâne român verde, plecând din țara parizerului prost și a sarmalelor fără carne. Toți eram oripilați de salamul cu soia, deși puțini își mai aminteau gustul mezelurilor interbelice. De mâncat icre negre mâncau doar unii, cărora nici nu le trecea prin cap s-o roiască, în schimb, noi, toți ceilalți, inventându-le gustul și doar bănuindu-le aroma, înghițeam în sec pe la colțuri: „Așa nu se mai poate!". Unii nu fugeau, totuși, de zgârciurile din 

cremvurști. Se hotărau să-și ia lumea în cap fiindcă televiziunea transmitea un program de doar două ore. Cercetătorii se plângeau că nu au acces la informație, intelectualii protestau împotriva cenzurii, sportivii mormăiau că nu sunt plătiți îndeajuns. Nimeni nu pleca fără un motiv întemeiat. Nimeni nu pleca fără să poată să-ți explice, ore în șir, de ce pleacă. Motivul era esențial. Și la îndemâna oricui. Comunismul românesc a reprezentat, până la urmă, o listă infinită de motive de a pleca din România. Puteai alege la întâmplare. Era și rușinos să nu ai un motiv. Când plecai fără nici un motiv, de vină nu mai era regimul, ci incapacitatea ta de a alege. Prostia ta. După atâția ani, 

putem spune că au fost și proști care au fugit de comunism. Lucrul pare un nonsens. Dar are și o parte bună: au fost și oameni inteligenți care nu au fugit de comunism. Că mulți proști au roit-o am văzut atunci când s-au întors în țară ca să ne explice cum mai e cu capitalismul de sfârșit de secol XX. S-au întors, de fapt, toți cei care nu și-au găsit nici un rost. Doar când nu-ți iese nimic poți să dai sfaturi cum poți să cucerești totul. Doar când nu ești în stare sâ-ți păstrezi o slujbă de debarasator la McDonald's ești expert în macroeconomie.De ce pleacă azi românii din România? Aparent, fiindcă visează la un trai mai bun. La noi, puștii care sparg Internetul fac pușcărie, firmele americane îi angajează însă pe bani grei. A culege o vară căpșuni în Spania e mai avantajos decât să te trezești cadorisit de guvern cu două hectare de livadă. Tinerii absolvenți par rușinați să se 

întoarcă în țară după ce au prins o specializare peste hotare. Numai politicienii ne rămân, mereu, pe cap. E ciudat cum politicienii nu se plictisesc de țara asta niciodată.Ziceam că doar aparent românii emigrează visând la un trai mai bun. în ultima vreme se manifestă un fenomen îngrijorător. Tot mai mulți dintre noi vor să plece fără nici un motiv. Ce poate fi mai caraghios decât un cântăreț care te amenință că se pune pe cântat, un scriitor care te anunță că va începe să scrie ori un muncitor care te asigură că de mâine se va așterne pe muncă? Un român care vrea să plece din România fără nici un motiv! Așa, că nu mai suportă. Ce nu mai suportă? Informul fără nume, grotescul fără contur, falsitatea isterică. Din clipa în care simțim nevoia stringentă să plecăm, dar nu putem da nume acestui imbold, când, cu lacrimi de neputință în ochi nu putem identifica un sin

gur motiv, rătăcindu-ne în motive, vacarmul românesc e desăvârșit. Sunt locuri în care te simți.sufocat, hăituit. Din momentul în care ai mereu certitudinea că, de fapt, ar trebui să te afli în altă parte, că ți-e dor de locuri pe care nu le-ai văzut niciodată, viața nu se mai așează pe un făgaș normal. România pare tot mai mult țara în care ți se face dor de alte țări, spațiul în care tânjești după alte coordonate. Nimic nu mai e clar, nici măcar motivele acestui sentiment. Am ajuns țara disconfortului interior, al halucinațiilor sociale.
M i-e dor, mărturisesc, de o țară din care să știi de ce vrei & pleci. Dar mi-e și mai dor (poLc fiindcă nu mi-a fost încă dat s-o cunosc!) de-o Românie în care să știi de ce vrei să rămâi.** -*.Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid1 neapărat cu cele ale redacției.
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Mister în „Galaxia modelelor"• Control. Nouă agenți economici au intrat în vizorul OPC Hunedoara în cadrul unui control care viza consumul de carburant și emisiile de CO2 la comercializarea autoturismelor noi. Patru dintre aceștia au primit amenzi contravenționale de 10.000 lei și au fost oprite de la comercializare produse în valoare de 918.037 lei. (I.J.)
•s erai, ultima zi de înscriere pentru învățământul preuniversitar seral se va încheia astăzi. Repartizarea candidaților se va face în urma unei ședințe publice care va avea loc luni, 4 septembrie. Absolvenții de gimnaziu au ca opțiune la seral Grupul Școlar „Grigore Moisil" Deva, Grupul Școlar „Ion Mincu" Deva, Grupul Școlar „Horea" Deva și Grupul Școlar „Telecomunicații" Hunedoara.

Ce-a fost întâi: 
oul sau aviara?
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informniedia.ro

■ Președintele tinerilor 
liberali deveni, Roxana 
Chișotă, spune că a 
fost doar intermediar.
Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Tânăra care a fost plecată în Turcia mai declară că în fiecare seară: intram pe scenă, dansam câteva minute după care trebuia să stăm cu clienții clubului și să facem consumație. în funcție de acea consumație, primeam și un bacșiș. în plus, eram captive. Nu aveam voie să părăsim restaurantul până dimineața când pleca toată lumea. O colegă de-a mea a încercat să plece mai repede, dar bodyguard-ul i-a interzis să părăsească localul. în opinia mea, un model nu treDacă în urmă cu ceva ani, tanti România stătea și se scărpina în creștet încercând să răspundă la întrebarea: Cine-a tras în noi, în 21 -22?, peste nu știu câți ani, o altă dilemă va bântui mintea cetățeanului frate cu codrul. Este vorba de răspunsul la problema .i'ine-a fost întâi: ouăle lui Năstase, din care Jh crescut nenumărate case, sau gripa aviară care a îmbogățit Alianța din țară?

Poliția Comunitară - 
formă fără fond

Pentru că, dacă stau și mă uit la agitația ăstora de la DNA, care caută de aviară câteva firme îmbogățite peste noapte, mi se pare că Năstase a dat greș în ideea facerii de case din ouă. Se zice că, la ora actuală, DNA-pl s-a autosesizat în niște inginerii finan- ciaro-Jviare care au făcut din trei patroni ai J;or firme de apartament milionari în euro. Cum au reușit aceste firme, având un angajat și cifre de afaceri anuale, echivalente cu patru salarii minime pe economie, să prindă din zbor contracte de milioane de euro, pe care cică le-au folosit în lupta împotriva aviarei, asta numai cei din sfânta Alianță ne pot spune. Cert este că, în timp ce ăștia de la S.R.I se chinuiesc să deosebească curca de găină, băieții deștepți în ale politichiei de mărgăritar și-au băgat în buzunare milioane „de euro. Vorba aia: să dea Domnu1 aviară, că t< traistă ne băgăm singuri!

■ Legea nu permite 
polițiștilor comunitari 
nici să aplice amenzi 
pentru parcări ilegale.
Daniel I. Iancu
daniel, iancu@informmedia.ro

Deva - Consilierii locali au atras atenția, în cadrul ședinței din această săptămână a CL Deva, asupra mai multor aspecte negative privind circulația pe străzile din municipiu, dar mai ales asupra modului cum se parchează autoturismele. „Situația circulației pe străzile din jurul Pieței Mari este imposibilă. Solicit Primăriei să trimită în zonă câte un agent comunitar

L0CATU ONDB WTCT! Cffl MATU1T CL

Anumite cabinete și birouri Individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Fărcaș 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

Sediu la standarde europene
■ Noua casă a Inspec
toratului școlar se ridi
că falnică odată cu ba
nii veniți de la minister.
CăLIN Bicăzan

ouumtum kuo

Deva - începută încă din 1991, noua clădire a Inspectoratului Școlar al județului Hunedoara nu a putut fi terminată din cauza lipsei fondurilor adecvate pentru o lucrare atât de mare. în acest an Ministerul Educației și Cercetării a alocat pentru a- cest proiect un fond de 20 de miliarde de lei vechi, suficient pentru terminarea imobilului. „Bani am primit a- proape în fiecare an și foarte puține au fost momentele în
Fumatul, interzis în tren
■ De mâine fumatul în 
gări și trenuri va fi 
amendat de către 
Poliția TF.

Ina Jurcone
ina.jurconp@informmedia.ro

Deva - Pentru un transport feroviar nepoluant, CFR Călători va interzice, de mâine, fumatul pe peroanele gărilor și în trenuri. Cu toate că Legea 349/2002 este în vigoare de patru ani, ea va avea aplicabilitate abia de la 1 septembrie la numeroasele sesizări ale călătorilor. Fumatul nu va mai fi permis nici măcar în vagoanele bar și restaurant. „Măsura este benefică pentru 

buie să facă așa ceva. I-am spus lui Dan că nu mai vrem să stăm. A încercat să ne convingă să rămânem, însă nu a reușit. Ne-a spus că nu putem pleca pentru că trebuie să achităm biletele de avion, iar el nu poate să ne plătească pentru că nu a avut nici un beneficiu de pe urma noastră- Ce beneficiu trebuia oare să aibă? Am reușit totuși să mă întorc în țară împreună cu o colegă. De atunci,

in fiecare zi, pentru că flecare parchează acolo cum îl taie capul. Trebuie făcut ceva în acest sens”, a afirmat consilierul Dorin Oană. La rândul său, Ioan David a solicitat și el soluții pentru rezolvarea problemei: „Nu înțeleg ce se întâmplă. Practic, nu se mai respectă nimic. Este nevoie să cerem Poliției Municipale suplimentarea agenților de poliție pe fiecare schimb, pentru că la ora actuală în Deva se circulă și se parchează haotic”. Una dintre solicitările făcute de consilieri, executivului primăriei, a fost ca polițiștii comunitari să-și intensifice activitatea și să dea cât mai multe amenzi. Din păcate, viceprimarul loan Iniș- 
care nu s-a lucrat efectiv la a- ceastă construcție. Doar că investițiile făcute până acum n- au fost suficiente. Așa fonduri puternice ca acum nu au mai existat. Odată cu noua sumă primită, ritmul de lucru a devenit onorabil”, a declarat inginerul Biroului Tehnic al Inspectoratului Școlar, Vasile Pop.
Gata în octombriePrioritar pentru viitorul apropiat este punerea în funcțiune a unei părți de clădire în care activitatea Inspectoratului să se poată desfășura, urmând ca la anul să fie terminat acest proiect.„Momentan se lucrează în interior unde se fac finisaje destul de costisitoare din 
călătorii care nu fumează și care au fost supuși ani de zile fumatului pasiv. Cei care sunt depistați că fumează în tren vor fi amendați cu sume cuprinse între 100 și 500 de lei, iar studenții beneficiază de un bonus: ei vor presta 20 de ore de muncă în folosul comunității”, declară Mihai Paroan, șeful Stației CFR Deva.
„Este eficient?”Măsura este primită pozitiv de călătorii care tranzitau Gara Deva.„Ar trebui amenajate vagoane pentru fumători și nu interzis fumatul în tren”, spune Maria Demian. „Este o măsură eficientă împotriva 

nu mai vreau să aud de prezentări de modă”.
Nu știe nimicDirectorul agenției de manechine și fotomodele „Galaxy Models”, Roxana Chișotă a declarat că misiunea ei se limitează doar la a intermedia aceste contracte.„Fetele nu sunt obligate să fie dame de companie. Este normal ca după o prezentare de modă, manechinele să fie invitate la masă. însă, nu le obligă nimeni să se ducă. Referitor le ceea ce spun aceste fete că s-a întâmplat în Turcia, nu am cunoștință de așa ceva. Ele lucrează cu agenția „Galaxy Models” în baza unui contract de impresariat, iar firmele care le solicită răspund pentru modul în care ele sunt tratate”, a declarat Roxana Chișotă.

Polițiștii comunitari nu au mijloace de constrângereconi a explicat faptul că, cel puțin deocamdată, acest lucru nu este posibil. „Poliția Comunitară nu poate da amenzi, iar noi nu putem solicita Poliției Municipale să suplimenteze numărul de agenți, pentru că oricum sunt prea puțini. Singura soluție este ca Serviciul Circulație Rutieră 
punct de vedere financiar. Lucrările exterioare vor fi terminate doar anul viitor”, a adăugat inginerul Vasile Pop. Deși inițial s-a crezut că până în luna septembrie a anului în curs clădirea va deveni funcțională, termenul va fi depășit.„în primăvară discutasem că până în septembrie ne vom putea desfășura activitatea în noul sediu. Dar pentru că volumul de lucru e mare, termenul a devenit nerealizabil pentru constructor. Doar la sfârșitul lui octombrie sperăm să terminăm ce avem în plan pentru această etapă”, a mai adăugat inginerul Vasile Pop. Firma care se ocupă de acest proiect se numește Acomin.

Maria Demianfumatului? Cred că mai bine s-ar scumpi țigările”, susține Florin Turc. „Oh! Sunt de acord! în trenuri este prea multă mizerie. Sunt nefumători și copii mici, iar fumătorii nu țin cont de asta”, conchide Gheorghe Sem- ciuc. în trenuri și la casele de

Un pas mic între modeling și... 
damă de companieTinerele care urmează cursurile acestei agenții trebuie să plătească, pe lună, o taxă de 75 de lei, iar cursurile au o durată de trei luni.

să treacă în subordinea Primăriei, iar atunci putem să angajăm atâția oameni de câți este nevoie. în acest sens trebuie să facem lobby, toate primăriile de municipii, pentru modificarea legii, altfel Poliția Comunitară va fi în continuare ineficientă”, a spus Inișconi.
Test pentru 
suplinitori

Deva (C.B.) - Persoanele care și-au depus dosarele pentru un post de suplinitor susțih astăzi primul examen (proba practică) din cele două la care sunt supuși. Va fi și o probă scrisă, programată pe 1 septembrie, la care participanții vor fi testați din materiile la care doresc să predea. La examinare participă suplinitorii calificați care au obținut medii sub 5 la concursul din 17-18 iulie, dar și cei fără studii corespunzătoare. Din 710 înscriși, 258 nu au studii de specialitate, restul de 452 fiind calificați. Media de promovare este 5.

bilete vor exista avertismente afișate la loc vizibil, scrumierele vor fi demontate, instalațiile de sonorizare din trenuri și din gări vor înștiința călătorii asupra restricțiilor, iar pe biletele de tren va exista mesajul: „Fumatul, interzis în tren”.

mailto:tiberiu.stroia@informniedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:iancu@informmedia.ro
mailto:ina.jurconp@informmedia.ro


COTIMAN /4joi, 31 august 2006
1927 - S-a născut prozatorul Radu Petrescu (m. 1982).
1928 - Ș-a născut actorul american James Coburn (Pre
miul Oscar pentru rolul din „Affliction") (m. 2002).

1945 - S-a născut irlandezul Van Mo
rrison, solist vocal, instrumentist, com
pozitor;_______________________
1949 - S-a născut actorul american 
Richard Gere (foto).______________ .
1961 S S-a născut loan Gyuri Pascu, 
membru al grupului Divertls.__________

1963 —A fost Instalat «telefonul roșu” (legătură directă) 
■ fatte Washington si Moscova. _____
1969 - Moare Intr-un accident aviatic boxerul american 
Rocky Marciano, fost campion mondial la categoria grea 
(n. 1923).___________ ___ _____________________________
1973-A murit John fiord, regizor american de film (n. 
1895).______________ __________________ ___
1997 - Prințesa de Wales, Lady Diana (n. 1961), și pri
măriul său, Dodi ai Fayed, și-au pierdut viața într-un acci
dent de mașină, la Paris,___________________________
2002 - A murit una dintre bigurile marcante ale epocii 
big band-urilor de jazz, Lionet Hampton, pianist, baterist 
și solist vocal.

Vreme deosebit de rece pentru această perioadă, cu averse de ploaie. Temperatura minimă va fi de 6°C, iar temperatura maximă de 14°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Ploi pe alocuri, dimineața. Temperatura minimă va fi de 7°C, iar temperatura maximă de 18°C.
Sâmbătă. Vremea se va încălzi ușor. Temperatura minimă va fi de 9°C, iar temperatura maximă de 19°C.
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Dispecerat apă rece 227087 l
Dispecerat apă caldă 217808 i
Dispecerat Electrica 929

Calendar Creștin Ortodox
Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului

Calendar Creștin Greco-Catolic
Așezarea în raclă a onoratului brâu al Preas. Fee. Mana 

(sec. IX - X).

Calendar Creștin Romano-Catolic
Sf. Raimund Nonnatus, călug.

Apa________
Nu sunt programate întreruperi la apă.

Gaz metan __ b____ '_____m
Nu sunt programate întreruperi. *

Energie electrică ___ - __
Intre orele 07:00-19:66 se va întrerupe energia electrică 

în localitățile Șoimuș și Boholt;
între orele 09:00-10:00 vor fi întreruperi de scurtă dura
ta ale energiei electrice, în Deva, pe Aleea Transilvaniei, 
blocurile 7, 9, 9A, 10, 11, 8 (turn) și 13; și pe strada 
împăratul Traian, parțial.

Orez cu ficătei
Ingrediente: 400 grame de orez, 150 grame de ficăței de pui, o ceapă mică, 3 linguri de ulei de măsline, o linguriță de unt, vin roșu, 2 linguri de suc de roșii, sare.
Mod de preparare: Se taie ficățeii în bucăți mici, se spală și se curăță. Apoi, ceapa se taie mărunt și se frige în ulei. Se adaugă ficățeii și se lasă până când vor prinde puțină culoare. Se stropește cu vinul roșu și se lasă să se evaporeze. Se pune sucul de roșii, se sărează și se lasă 10 minute. între timp, se fierbe orezul. Se amestecă cu ficățeii, se adaugă untul și se amestecă bine.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Soluția integramel din numărul 
precedent: S - FAT - B - GACl - 
SORT - LINA - CER - ZOO - 
URATE - PANZA - EN - NERO - 
TRAI - TERCOT - N - MAC - Al - 
CG - E - ION - FIU - IM - PICIOR 
- UC - TURCI - BLUGI - ARA - 
ATENT - IADA

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz________ 227091
Informații CFR_________212725
Urgențe 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie_____________ 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

ir
V

t’.

Capricorn

Pești

Rac

BerbecReușiți să demarați o afacere. Pentru ca succesul să fie deplin, vă recomandăm să vă temperați tendința de a critica pe toată lumea. Discutați calm cu colegii.
Taur •Este posibil să vă supârați pe -un prieten pentru că nu vă dă un împrumut așa-cum a promis. Nu vă ,grăbiți să îl reproșați! Este vorba doar de o întârziere.
GemeniPe plan profesional, culegeți roadele eforturilor din ultima vreme. Doriți să vă afirmați și în societate, dar atmosfera tensionată din Jur nu vă este favorabilă, .

s f 
S'-

Este posibil să aveți o dispută cu șefii șl, din cauza aceasta. să nu mai plecați Intr-o delegație. Nu este exclus să vă certați și cu un coleg. Vă irită lipsa banilor.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
8:10 Profesorul trăznit 

■ .(comedie, SUA 1961) 
9:55 Integrame despre 

integrare (1 episod) 
10:35 50 de ani de divertis

ment în 50 de emisiuni 
11:30 Bucuriile muzidi. 

Tenorul Ionel Voineag 
12:05 Misterele din Sankt 

0 Petersburg (r) (ep. 43) 
13:00 Mic, da' voinici (r) 
13:30 Desene animate. Club 

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

Meteo
14:30 Corry și restul lumii (r) 

0(ep. 40, comedie, SUA, 
2003). Cu: Ben Savage

15:30 Akzente. Emisiune în 
limba germană

17:00 Corry și restul lumii 
0(ep. 41, comedie, SUA, 

2003). Cu: Ben Savage
17:30 Doctor Becker (ep. 18, 

Scomedie, SUA, 1998)
18:00 Misterele din Sankt 

0 Petersburg (ep. 44, 
dramă, Rusia/SUA)

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

20:20 0 tură de aventură 
21:10 Festivalul Național al 

"Cântecului și Dansului 
Popular Românesc, 
MAMAIA 2006. Con
curs (I)

22:50 Jurnalul 1VR 
23:10 Festivalul MAMAIA 

2006. Concurs (II) 
0:10 Festivalul MAMAIA 

2006. Vedete în recital 
1:20 Pe viață și pe moarte

; (comedie neagră, SUA, 
1995). Cu: Nicole Kid
man, Matt Dillon, 
Joaquin Phoenix, 
Casey Affleck, I Ileana 
Douglas. R.: Gus Van 
Sant

3:10 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

4:15 Societatea Vigilance
> (r) (thriller, Franța, 

2004). Cu: Albert 
Dupontel

5:50 Integrame despre 
integrare (1 episod)

7XX) Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

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

10:00 0 singură șansă 
8(film, r)

12:00 Renegatul (s, r) 
13:00 Știrile ProTv 
14X30 Oscar (comedie, 
’ QFranța, 1967). Cu: 

Louis de Funes, Claude 
Rich, Claude Gensac 

16:00 Tânăr și neliniștit 
0(film serial).

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, 
Laureen Bell, 
Doug Davidson, 
Peter Bergman, 
Heather Tom, 
Melody Thomas 
Scott

17:00 Știrile ProTv 
17:45 Familia Bundy 

0(film serial) 
18:30 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Vecini cu coșmarul 
, , (thriller, SUA, 2003). 

sCu: Megan Gallagher, 
Eric Lutes, Sofia Va- 
ssilieva, Greg Cipes, 
Malcolm McDowell, 
Peter Looney. R.: Kelly 
Sandefur

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

Vreau să fiu mare 
24:00 CSI: Miami (s). Cu:

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

1:00 Familia Bundy (r) 
1:30 Meseriașii (r) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (r)

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

7:00 Știri
9:00 în gura presei 

(reluare). Revista 
presei cu Mircea 
Badea

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia

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

12:00 Secretul Măriei
0(film serial)

13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe

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

16:00 Observator
17:00 Zodia fluturelui (talk

show)
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:45 Divertisment 
Jocuri la Saint-Tropez 
(prima 
semifinală)

22:50 Extragere 
Joker și Super 

Loto 5/40
23:00 Observator 

cu Letiția Zaharia. 
Sport

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

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

1:30 Concurs
interactiv

2:30 Observator 
(reluare)

3:30 întâmplări 
g hazlii

(serial)
5:00 Anastasia 

(reluare)

LeuDimineață s-ar putea să vă leșițl din fire din cauza unui partener de afaceri. Faptul că aveți păreri diferite nu trebuie să vă împiedice să analizați situația cu luciditate.
FecioarăDimineață intervin evenimente neprevăzute care vă obligă să vă schimbați planurile. Nu vă faceți Iluzii cu privire la o afacere ce pare promițătoare la prima vedetei

BalanțăVă irită faptul că aveți probleme la locul de muncă și că nimeni nu se gândește să vă ofere o mână de ajutor. Vă sfătuim să vă stăpâniți nervii.
ScorpionSe pare că nu vă înțelegeți prea bine cu șeful direct. Vă recomandăm să fiți prudent. Sunt slabe speranțe să aveți câștig de cauză. Fiți mal atent cu partenerul de viațăl
SăgetătorDimineață sunteți bucuros să af lăți că vi se confirmă, [ sfârșit, că urmează să plecați într-o călătorie de afaceri, s - ar putea ca partenerul de viață să nu fie deloc încântat.

Dimineață vă merge foarte bine, dar după-a miază s-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că ați cheltuit prea mult sau că ați întârziat.
VărsătorS-ar putea să vă treziți în mijlocul unui scandal, iscat din cauza bârfelor unei colege. încercați să vă calmați! Nu put^Q lămuri situația, dacă sunteți nervos.
Vă recomandăm să evitați deplasările cu mașina. Există riscul să faceți un accident. Dacă nu aveți încotro, fiți foarte prudent! Este indicat să vă abțineți de la speculații.

7:00 Fergus McPhail (r) 7:30 
Germania în lung și-n lat 8:05 
Călătorie în Balcani 9:00 
Sărutări furate (r) 10:00 Cen
trul de frumusețe (partea a III- 
a) (dramă, Italia, 2001) 11:40 
Caracatița (r) 12:30 Dragul de 
Raymond (r) 13:00 Cum să nu 
ne îmbrăcăm (r) 14:00 Fergus 
McPhail (s) 14:30 încurcăturile 
lui Zack (s) 15:00 împreună în 
Europa! Szieszta 16:00 Jur
nalul TVR (r) 1630 Germania 
în lung și-n lat (r) 17:35 
Sărutări furate (s) 1830 Ulița 
spre Europa 19:00 Bugetul 
meu 1930 Dragul de Ray
mond (s) 20:00 înapoi la 
mătură (doc.) 2035 Caracatița 
(s) 2130 Ora de știri 22:30 
Oglinzi (dramă) 0:15 Futura
ma (d. a.) 0:45 Bugetul meu 
(r) 1:15 Canibalii (teatru, r)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Căsătoriți pe viață 
(s, SUA, 2001). Cu: Donai 
Logue 11:00 Teleshopping 
1135 Desene animate: Mr. 
Bean 12:00 Quizzit 13:00 Jara 
Iu' Papură Vouă 13:15 Look 
who is winning 1430 Nu sun
tem blonde (r) 1530 A treia 
planetă de la Soare (s) 16:00 
Naționala de bere 1630 Cus
crele (s) 17:30 Docul 13 (s) 
18:30 Știri Național TV 20:00 
Taxi Driver 21:00 Pitici de vară 
22:00 Știri Național TV 2230 
Film artistic

*> ■' ’ V * -.■• •!.•<. ♦ i ■ ■■ •*' * «. .... : •
... ' .. .. ■ j .....- ■■ - *

6:00 Apropo TV 9:15 Droopy, 
maestrul detectiv (s, r) 10:20 
Terapie intensivă (r) 11:45 E- 
chipa de elită (r) 12:45 Echipa 
de elită (r) 13:45 Droopy, ma
estrul detectiv (s) 14:15 Kryp- 
to, câinele erou (s) 14:45 Echi
pa de elită (r) 16:00 Echipa de 
elită (r) 16:45 Gran Paradiso (a- 
cțiune, Germania, 2000) 19X30 
Terapie.intensivă (s) 20:00 Ca
lea misterelor (s) 2:00 Demonii 
printre noi (thriller/horror, SUA 
1998) 0:45 Twin Peaks (s) 1:45 
Demonii printre noi (film, r)

530 Bărbatul visurilor mele (s, 
r) 630 Visuri fără preț (r) 830 
La Tormenta (r) 9:30 Cioco
lată cu piper (s) 1030 Iubirea 
mea, păcatul (s) 1130 Celebri
tate (r) 12:30 Minciuna (s) 
1330 înger sălbatic (s) n 1530 
Visuri fără preț (s) 1730 Po- 
veștiri adevărate 18:25 Vre
mea de acasă 1830 Rebelde 
(s) 20:30 La Tormenta (s) 
21:30 Tărâmul pasiunii (s) 
2230 Bărbatul visurilor mele 
(s) 3:30 Celebritate (s) 0:30 
Poveștiri adevărate (r) 130 De 
3x femeie (r) 3:00 Acasă în 
bucătărie (r) 4:00 Poveștiri 
adevărate (r) 445 Dorința (s)

8:00 Sport cu Florentina 840 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 1130 Te
le RON 13:00 Garito - partea 
l+ll 16:05 Dragoste și putere 
(s) 17:00 Camera de râs 1730 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19X10 Mariana - Prețul 
inocenței (s, Venezuela, 2003) 
20:00 Verdictul cetățenilor 
(dramă, SUA,. 2003) 224X) 
Totul despre sex (s, comedie, 
SUA 1998) 2230 Focus Plus ) 
23:30 Farsele lui Jugaru (r) J 
24:00 Sex, dragoste și secrete 
(s) 1:00 Focus (r) 2X30 Sunsetș 
Beach (s) 3:00 Roseanne

9:00 Verissimo. 10:00 Euro- 
maxx (r) 10:30 Euroblitz (r) 
11.*00 Ne privește. Talk-show 
pe teme sociale 12:00 Euro- 
maxx (doc. 13X35 Marș forțat 
14:35 Lumea cărților 1535 
Euroblitz: Jurnal european (r) 
(documentar) 16X30 Film artis
tic romînesc (r) 18X30 6! Vine 
presa! 20:00 NYPD Blue (seri
al polițist, SUA, 1993). Cu: 
David Caruso, Dennis Franz 
22:00 Film artistic românesc 
24:00 Știri. Emisiune informa
tivă 0:15 NYPD Blue (serial, 
reluare) 2:15 6! Vine presa! (r) 
Cu Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
350 Chat TV

0630-07.00 Observator (rj* 
1630-1645 Știri locale

11XX) Master and Comman
der: La capătul Pământului 
(dramă, SUA 2003). 13:15 
Soțul perfect Povestea lui Lad 
Peterson (dramă, SUA 2004). 
1435 Trandafirul roșu (dramă, 
Marea Britanie, 2004). 1620 
Lipit de tine (comedie, SUA 
2003). 18:15 Un mascul 
extraterestru (comedie, SUA 
2000). 20.-00 Micul ei secret 
(comedie, SUA 2005). 2130 
Master and Commander La 
capătul Pământului (dramă, 
SUA 2003). 2345 Apă întu
necată (horror, SUA 2005). '

1130 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 14X30 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Des
chide lumea! 17X30 Realitatea 
de la 17:00 1745 Editorii Re
alității 18X30 Realitatea de la 
18:00 18:50 Realitatea zilei 
20X30 Realitatea de la 20:00 
21:15 100% 21:55 Prima 
ediție 22X30 Oamenii Realității 
23X30 Realitatea de la 23:00 
23:15 Realitatea all-inclusive 
24:00 Realitatea de la 24:00

8:00 Edgar Allen Po-Q&OO 
Confruntări și fiare vechi 10X10 
Natura dezlănțuită 11XX) Ma
nevre pe scară mare 12:00 
Motociclete americane 13X30 
Spionii 14X30 Edgar Allen Poe 
15X30 Confruntări și fiare vechi 
16:00 Brainiac. Maniaci ai 
științei 17X30 Curse 18X30 Au
tomobile americane recondi
ționate 19X30 Manevre pe sca
ră mare 20X30 Vînătorii de mi
turi 21 XXI Motociclete ameri
cane 22X10 Hoții trupurilor, 
noastre 23X10 Accidente avi
atice nerezolvate 24:00 Big 
Daddy Kustomizer 1X30 Do
sarele FBI



124 de zile au mai rămas 
până la integrarea în UE Cea mai scumpă pasăre: porcu'

www.menonline.ro
Deva (I.J.) - Revistă online de lifestyle masculin. Infor
mații de ultimă oră despre sex & relații în carieră, bani & 
afaceri, fitness, sănătate, tehnologie, mașini puteți afla 

*'■ accesând portalul.

in județ DN 66 Băcia - Câlan
DN 7 lila - Tătărăști - Limită cu județul Arad______
in Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 
bal - Str. Horla - Str, Mihai Eminescu - Calea Zarandului 
Radare mai pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orâștie - Petroșani 
- Vulcan - Lupeni
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Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Colonel Ion Bogdan, adjunct al inspectorului-șef 14,00-16.00 
IPJ Hunedoara: Comisar de poliție Marcel Zaharie, 
adjunct al șefului IPJ_________ _____________10.00 - 12,00
Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță 
Bîrcea Mare - Inspector-șef principal Emanoil Bota, 
director _____________________________ 08.30-11,00
Inspector-șef principal Viorel Mie, 
director adjunct _________________________11.00-14.00
Șef tură__________________________ 14.00-16.30
Primăria Municipiului Deva:
loan Inișconl, viceprimar____________________ 08.00-10.00
Primăria Municipiului Hunedoara:
Stmion Jitian, viceprimar__________începând cu ora 09.00
Primăria Municipiului Orăștie:
losif Blaga, primar __________________10.00-11.00
Poliția Municipiului Petroșani:
Comisar Vasile Negrea, adjunct al șefului Poliției Municip
iului Petroșani 10.00-12.00

■ Carnea de porc și 
produsele din carne se 
vor scumpi între 10 și 
25% mai mult.
IlilA JURCONE_______________________
lna.jurconeelnformniedla.roDeva - Prețul cărnii de porc se va majora cu până la 30% din luna septembrie după ce materiile prime au înregistrat creșteri în această vară prin scumpirea utilităților. Un motiv în plus a fost și faptul că prețul materiei prime a crescut pe piața europeană, iar producția internă este mult sub nivelul cererii. „Din punct de vedere al firmei noaste, prețul la carnea de porc și la mezeluri se va menține același în primele zile ale lunii septembrie.
Procesatori din tarăUrmează ca după aceea să facem un calcul, să vedem cât putem susține prețurile actuale și abia atunci putem vorbi de o majorare a pre-

Prețul produselor din came de porc se va majora 25-30% (Foto: t. Mânu)țului”, declară Marius Petre- an, director Agrocompany Deva.Ceilalți procesatori însă nu vor aștepta prea mult. Ei spun că vor mări prețurile
încă din prima zi a lunii septembrie.Potrivit lor, carcasa de porc nu se găsește pe piața internă la mai puțin de 7-7,5 lei noi/kg, iar cea de import

costă peste 2,2 euro/kilogram, la care se adaugă taxa vamală de 10%. Astfel, prețul produselor din carne de porc va fi mai mare cu 25-30%, iar cea a mezelurilor cu peste 10%.
Trecerea de la pensia de invaliditate

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

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

Deva (I.J.) - Doamna Ileana Florica Cazan, din comuna Ribița, nr.194, a solicitat o informație privitoare la trecerea de la pensia de invaliditate la cea de vârstă. în acest sens, ne-am adresat Casei Județene de Pensii Hunedoara care i-a furnizat următorul răspuns: „Trecerea de la pensia de invaliditate, stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale al agricultorilor, la pensia pentru limită de vârstă, conform prevederilor Legii nr.19/2000, echivalează, din punct de vedere al calculului, cu o

înscriere nouă la pensie. Având în vedere prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.19/2000, odată cu trecerea la pensia pentru limită de vârstă, persoana în cauză trebuie să opteze între pensia pentru limită de vârstă și pensia de urmaș. S-a făcut acest lucru și față de pensia de limită de vârstă (din sectorul agricol) pensia de urmaș are un cuantum mai mare. Nu le puteți încasa pe amândouă din motivul menționat. Cazul dumneavoastră a fost înaintat Direcției de îndrumare Metodologică din
Casa Județeană de Pensii (Foto: T. Mânu)cadrul Casei Naționale de Pensii, comunicarea dânșilor fiindu-vâ prezentată mai sus”, a declarat Steluța Caracostea, purtător de cuvânt în cadrul CJP Hunedoara.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M Kogălniceanu, zil

nic 8-20

Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru 

Gudea, Câlan, Str. Independenței, 18A. ©-» 731509.

Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz Richard, 

Hunedoara, Piața Eliberării, nr. S. ©-» 717686.

SUDOKU

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

2 9 3 6
2 5

4 1 9 7 2
4 6 9 1

1 j 6
7 5 8 4

2 6 3 5 9
7 2

7 8 2 3
Soluția jocului din 
numărul precedent

231764985
859312647
764589123
325698471
917425836
648137592
5 9 3 8 7 1 2 6 4
47 29563 18
1 8 6 2 4 3 7 5 9

Sprijin pentru producătorii 
de legume și fructe

Deva (I.J.) - Guvernul va acorda grupurilor de producători de legume și fructe, în anul 2006, un sprijin total de un milion lei noi, pentru stimularea prezenței pe piață a acestora. Suma maximă de care poate beneficia un grup de producători este de 40.000 lei noi. Măsura vizează stimularea creării unor structuri comerciale proprii ale producătorilor, capabile să le apere și să le reprezinte interesele și în același timp să permită pătrunderea pe piață a produselor acestora. Banii se acordă prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Hunedoara și vor

putea fi folosiți pentru amenajarea și chiria sediului grupului de producători, pentru plata chiriei spațiilor de expunere a mărfurilor, pentru cumpărarea de utilaje frigorifice și ambalaje. Două dintre condițiile primirii sprijinului sunt: angajamentul scris al grupului de producători de a valorifica în comun produsele realizate pe o perioadă de cinci ani de zile și promisiunea scrisă de a nu înstrăina, tot timp de cinci ani, eventualele mijloace fixe dobândite prin sprijinul acordat de stat. Sprijinul se adresează organizațiilor de producători nou-înființate.

Cartuș de calibrul 12,7
Baru Mare (I.J.) - Un cartuș de calibrul 12,7 mm a fost descoperit ieri, la Baru Mare, de către copiii de la Căminul social din localitate. O echipă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență s-a deplasat la fața locului la sesizarea autorităților. „Cartușul provenea din cel de-al doilea război mondial. Echipa formată din col. Alexandru Urziceanu și lt. Cătălin Eftimie s-au deplasat ieri în jurul orei 9,30 la Baru Mare unde au efectuat o misiune de asanare. Zona a fost verificată eu un detector de me

tale pentru a evita eventualele accidente”, declară It. col. Mircea Draga, Mircea Draga, ofițer specialist I în cadrul ISU Hunedoara.

Cartușul de la Baru Mare

Beneficiari mai mulți de ajutoare de încălzire
■ Categoria beneficiar
ilor de ajutoare pentru 
încălzirea locuințelor la 
iarnă s-a extins.
Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Ajutoarele pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure ale căror venituri sunt reduse vor fi acordate din această iarnă celor care au un venit net mediu lunar pe membru de familie de până la 500 de lei. Hotărârea a fost luată ieri în ședința de Guvern. Iarna trecută venitul pe membru de familie era de 310 lei lei, asft- fel încât numărul de benefi

ciari se va dubla.Ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie ter-

Gheorghe Barbu

mică furnizată în sistem centralizat vor fi acordate prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energia termică. „Compensarea se va acorda în funcție de venitul obținut pe membru de familie și va avea valori cuprinse între 10% și 100% din valoarea facturii”, declară Gheorghe Barbu. Pentru prima dată persoanele singure vor beneficia de un ajutor mai mare cu 10% decât tranșa în care se încadrează o familie, în funcție de venit.Cuantumurile ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale vor fi majorate cu aproximativ 14% în comparație cu cele acordate până

acum. Ajutoarele care se acordă sunt de maximum 210 lei, pentru familiile și persoanele singure al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 125 lei noi și de minimum 15 lei noi pentru familiile și persoanele singure care realizează un venit lunar cuprins între 440 lei noi și 500 lei noi.Ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și alți combustibili se acordă în cifră fixă, de 50 lei lunar familiilor și persoanelor singure care beneficiază de ajutor social stabilit in condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

http://www.menonline.ro
lna.jurconeelnformniedla.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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• Incident în haltă. Poliția TF Simeria afost sesizată ieri în legătură cu un incident din halta Bârcea Mare. Lucia N., de 44 ani, din Simeria, în timp ce intenționa să urce în tren, a alunecat pe scara vagonului și s-a accidentat ușor. Aceasta a fost transportată la Spitalul Județean Deva. (I.H.)
• Băut la volan. Cozmin L., de 30 ani, din Hațeg, a fost depistat ieri de Poliția Rutieră Hațeg conducând pe raza orașului Hațeg, autoturismul Ford, având o concentrație alcoolică, în aerul expirat, de 0,95 mg/l. Este cercetat pentru comiterea infracțiunii de conducere în stare de ebrietate. (I.H.)
• Accident. Conducătorul unui motoscuter. Alin T., de 29 ani, aflat în stare de ebrietate, a pierdut controlul direcției, în localitatea Merișor, și a intrat în coliziune cu autoturismul Dacia, condus din sens opus de Elena G. în urma impactului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului motoscuterului. (I.H.)

Președintele, la mâna aleșilor

Urmează un 
alt pod

Deva (M.S.) - Consiliul Județean Hunedoara va continua seria proiectelor de infrastructură în localitățile situate în zona Mureșului. Un asemenea proiect se referă la finalizarea lucrărilor la podul peste râul Mureș dintre localitățile Burjuc și Tisa. Președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț, a declarat că lucrările vor începe anul viitor și se vor încheia în 2008. Podul va permite circulația mașinilor pe o singură bandă de mers. Dezvoltarea infrastructurii rutiere reprezintă o prioritate pentru autoritățile județene, care apreciază că, în acest fel, se deschide calea spre potențiale investiții în mai multe zone sărace.

Drumul 
Regelui
Deva (M.S.) - Consili
ile Județene Hune
doara și Arad ar 
putea colabora pen
tru finanțarea 
lucrărilor de reabi
litare a „Drumului 
Regelui" Vața- 
Căzănești-Petriș pe 
Mureș, a anunțat 
președintele CJ 
Hunedoara, Mircea 
Moloț. Modernizarea 
drumului va scurta 
legătura dintre 
județele Hunedoara 
și Arad, prin partea 
de nord a județului 
nostru.
Proiectul este atrac
tiv, mai ales că se 
speră că stațiunea 
Vața de Jos se va 
revigora în timp. 
Intenția autorităților 
hunedorene este ca 
finanțarea acestui 
drum să fie deschisă 
începând de anul 
viitor.

Nti ne place! Probabil pentru a ușura 
munca celor care se ocupă de îngrijirea 
spațiilor verzi, un cetățean și-a „parcat” 
calul pe o zonă verde din municipiul Deva, 
de pe strada Nicolae Bălcescu.

(Foto: T Mânu)

Iluminatul, scos la mezat
Orăștie (D.I.) - Aministrația publică din Orăștie a decis să concesioneze unei firme private serviciul de iluminat public de pe raza localității. Astfel, pentru delegarea gestiunii a fost organizată o licitație publică, după ce în prealabil firmele interesate s-au prezentat cu documentația necesară la sediul primăriei pentru înregistrarea ofertelor. Potrivit primarului Iosif Blaga, în această perioadă se desfășoară evaluarea celor trei oferte, înaintate de Elba Timișoara, Romlux Lighting Company Târgoviște și sucursala București a firmei Siemens AG din Austri- a. „Firma care va fi declarată câștigătoare va demara o serie de investiții pe fonduri proprii, tot ea ocupându-se în continuare de întreținerea sistemului de iluminat. Rambursarea acestor cheltuieli se va face în timp. Am apelat la această soluție deoarece până acum am lucrat destul de greu cu cei de la Renel; chiar și pentru a schimba niște becuri arse dura luni de zile. Prin concesionarea acestui serviciu, dorim atât îmbunătățirea design-ului sitemului de iluminat, cât și reducerea costurilor”, a spus Blaga.

■ Liberalii propun ca 
șeful statului să fie ales 
de către parlamentari și 
președinți de CJ.
Daniel I. Iancu________________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Partidul Național Liberal a elaborat un proiect privind revizuire^ Constituției, prin care se dorește modificarea, în mod semnificativ, a rolului puterilor în stat și a raporturilor dintre acestea. Potrivit proiectului, ce a fost supus dezbaterii interne a partidului, Parlamentul va funcționa tot în sistem bicameral, dar cu un număr redus de membri (283 de depu- tați și 83 de senatori) fiecare dintre cele două Camere urmând să aibă atribuții specifice. Totodată, liberalii propun ca șeful statului să nu mai fie ales prin vot direct, ci

prin sufragiu universal indirect, de către un Congrds Național. Acesta ar urma să fie format din parlamentarii români de la București și Strasbourg, precum și din președinții de Consilii Județene.Președintele ar urma să aibă dreptul la un singur mandat, cu durata de șapte ani, atribuțiile sale constituționale fiind, în primul rând, de reprezentare internă și internațională. Astfel, rolul principal în stat ar reveni premierului, funcție deținută la ora actuală de liberali.
ReacțiiȘi liberalii hunedoreni simt de acord cu inițiativa de la nivel central, deși până acum nu au fost consultați în această privință.Mircea Moloț, președintele CJ Hunedoara: “Bineînțeles că sunt de acord, mai ales că

Viorel Arion Dan Radu Rușanu Mircea Moloțmodificările privind Constituția României sunt inspirate din mai multe constituții europene. în plus, o asemenea prevedere legată de alegerea președintelui ar conduce și la importante economii bugetare. Astfel, în loc să dam bani pe campanii electorale, aceștia pot fi direcționați spre alte domenii”.Viorel Arion, senator PNL: “Este un sistem democratic, care funcționează și în alte

state europene, astfel că nu trebuie condamnat din start. După părerea mea, instituția care asigură bunul mers al României este, în principal Guvernul, de aceea este normal ca acesta să aibă puteri sporite”.Dan Radu Rușanu, deputat PNL: “Din câte știu eu, noi nu am făcut o asemenea propunere, dar suntem pentru o republică parlamentară, cu puteri mai mari pentru Executiv”.

Poate să-l aleagă oricine. Pe mine nu mă interesează acest aspect.
Tania, 
Deva

Nu sunt de acord.Astfel doar mafioții vor avea un cuvânt de spus. Nu e corect să se voteze între ei.
Mihai Mărginean, 
Deva

Mai bine ar fi ca noi cetățenii să ne alegem președintele. Ei fac totul în interesul lor.
Angela Baciu, 
Deva

Nu-i bine. Președintele ar trebui să-l alegem noi și nu parlamentul. Atunci noi pdntru ce suntem?
Nu mă interesează politica, dar normal ar fi ca poporul să-și aleagă singur conducătorul pe care îl dorește.

Vilhelm, 
Deva

PD transmite un ultimatum
■ losif Blaga afirmă că 
mai speră la funcțio
narea coaliției, la nivel 
de județ, de guvernare.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Orăștie - Președintele executiv al organizației județene a PD, losif Blaga, a declarat că mai așteaptă timp de o lună de zile pentru a primi o convocare din partea liderilor celorlalte formațiuni aflate în coaliția de guvernare. „Doresc

o întâlnire cu ceilalți colegi pentru a purta discuții concrete pe marginea problemelor esențiale ale județului. O să mai aștept o convocare timp de o lună de zile, după care o să-i invit eu. Nu știu ce se întâmplă, însă probabil că se discută doar în anumite cercuri restrânse, iar PD-ul este marginalizat. Eu consider că la nivel de județ protocolul Coaliției nu se respectă, cel puțin în ceea ce privește prevederea de a nu ne ataca unii pe alții”, a spus Blaga. El a mai precizat că recentele atacuri ale președintelui PC

Hunedoara, Petru Mărginean, la adresa PD, sunt nefondate. „Suntem acuzați că le furăm oamenii, dar cei mai mulți nu au venit la noi, ci au plecat la alte partide, despre care nu se spune nimic. Fac o ultimă invitație la colaborare colegială și transparentă. Sper ca PNL să nu susțină din culise anumite acțiuni în defavoarea Alianței, pentru că în acest caz voi reacționa în altă formă. Dar deocamdată consider că nu e momentul pentru o reacție dură”, a declarat președintele executiv al PD Hunedoara.

Petre Fabian, 
Deva

losif Blaga

Prima zăpadă în RetezatDeva (M.S.) - Vremea foarte rece a făcut ca în masivele Retezat și Parâng să apară prima ninsoare, stratul de zăpadă depășind, în unele locuri, 10-15 centimetri, potrivit echipelorSalvamont.în Masivul Retezat, la peste 2000 de metri înălțime, zăpada măsoară 15-20 centimetri șieste foarte frig, spunea șeful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean. O situație similară se regăsește în Masivul Parâng, la peste 1800-2000 de metri altitudine, unde stratul de omăt depășea ieri cinci centimetri.

Salvamontiștii recomandă turiștilor să-și aducă echipamentul corespunzător pentru condiții de iarnă, bocanci, parazăpezi, pelerine pentru ploaie și vânt. De asemenea,turiștii simt rugați să renunțe la traseele grele pentru că accesul pe unele poteci de la mare altitudine se face maigreu. Echipe ale Salvamont se vpr afla, pe tot parcursul sfârșitului de săptămână, în cele două masive muntoase, pentru a-i sfătui pe turiști și a le acorda sprijinul necesar, în caz de nevoie.

Zăpada revine în stațiunea Parâng (Foto: Arhivă)

Refugiați despăgubiți
București (D.I.) - Guvernul a aprobat, ieri, normele metodologice pentru aplicarea Legii 290/2003, privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace din 1947, lucru care va determina accelerarea măsurilor concrete de aplicare a mijloacelor reparatorii. Legea prevede două termene distincte: pentru depunerea cererilor - 1 mai 2007, și pentru depunerea actelor doveditoare - 1 august 2007. Cererile se depun la comisiile de spe

cialitate organizate în acest scop la Instituția Prefectului din județul de domiciliu al beneficiarului. Compensațiile bănești se achită beneficiarilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în bugetul de stat, astfel: integral, '■ dacă cuantumul acestora nu ' depășește 50000 lei; eșalonat, în două tranșe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 60% în primul an, și 40% în anul următor, dacă cuantumul despăgubirilor se încadrează între 50000 - 100000 lei; eșalonat, în două tranșe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în primul an și 60% în anul următor, dacă cuantumul compensațiilor depășește 100.001 lei.
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Jiul tatoneaTS ivm transferuri
■ Oficialii clubului din 
Petroșani vor să umple 
"găurile" din cadrul 
lotului de jucători.
ClPRIAN MaRINUȚ

• După 15 luni. Adrian Dulcea a reușit să >crie pentru prima oară după 15 luni. Dulcea a deschis scorul în minutul trei al meciului Jiul - Poli lași. De remarcat că în sezonul trecut el nu a înscris nici un gol. (V.N.)
• Nemulțumiri. La Petroșani, oficialii Jiului sunt nemulțumiți de faptul că la recenta partidă cu Poli lași s-au vândut doar puțin peste 700 de bilete, deși pe stadion erau aproximativ 1500 de oameni. (V.N.)

ciprian. marinut@infcrnimedia.ro

Petroșani - Startul slab avut în acest sezon, cu trei înfrângeri de 0-1 în primele trei etape și cu dregerea parțială a busuiocului în runda a IV-a prin acel 3-1 cu Poli Iași, după un meci suspect de blat, i-a pus pe gânduri pe ofi Mitu (albastru) ar fi un câștig pentru Jiul.

Quasar - o familie ?!

Florin Stancu

Deva (V.N.) - Ajunsă în Ligă I doar cu câteva zile înaintea începerii ediției 2006- 2007, a Campionatului national de fotbal în sală. Quasar Deva speră la o comportare rezonabilă. Din discuția cu Marius Sîrbu, antrenorul echipei, a reieșit și faptul că un atu important al devenilor este faptul „că formăm o familie. Ne înțelegem foarte bine, atât la nivelul conducerii, cât și cu5băieții din echipă. Sperăm și credem ca kcest lucru să se reflecte și în organizarea jocului, precum și în rezultate” - a spus tehnicianul. De asemenea, Sîrbu a mai precizat că important este ca echipa să se acomodeze din mers, pentru că exigentele Ligii I sunt mari. Crede apoi că devenii au forța necesară pentru a se menține la acest nivel. Și încă un lucru important. Va fi nevoie ca jucătorii să dobândească în cât mai scurt - timp o mentalitate de învingător în Liga I, 
' Aeși nu este simplu și nici ușor.

Arbitrii și observatorii etapei a V-a
Avântul Reghin - CSM Sebeș: Florentin Preda - cen
tru, Bela Forgacs (ambii Mediaș), loan Comșa (Sibiu) - 
asistenți. Observator - Zoltan Karda (Odorhei).__________
Gloria II Bistrița - Arieșul Turda: Adrian Cîrnati (Aiud)
- centru, Ovidiu Bocai și Vasile Vezan (ambii Sânmiclăuș)
- asistenți. Observator - Otto Andreeo (Satu Mare).

' 4Jniv. 1919 Cluj - FC Sibiu: Ervin Kegyeș - centru, Janos 
'Glazer și Constantin Por (toți Satu Mare) - asistenți. Obser- 
vator - Ștefan Gallovits (Oradea).________________________
Transsil Tg Mureș - Soda Ocna Mureș: lonuț Nacu 
(Roman) - centru, Vladimir Urzică (Pt. Neamț) și Florin 
Buduroi (Brașov ) - asistenți. Observator - Radu Petres- 
cu (Brașov).______________________________________________
Oltchim Rm. Vâlcea - Inter Blaj: Claudiu liie - centru, 
Marius Firulescu și Octavian Dinu (toți Craiova) - asistenți. 
Observator - Dumitru Anescu (Brașov).__________________
Dacia Orăștie - Sănătatea Cluj: Cosmin Corocan - cen
tru, Cătălin Haramuz (ambii Reșița) și Cristian Radu (Ani
na) - asistenți. Rezervă - Gheorghe Gavrilă (Brad). Obser- 
vator - Dan Băjenescu (Timișoara).______________________
Atletic Sibiu - Someșul Bedean: Ovidiu Curta - cen
tru, Istvan Iszlai și Mikloș Mozeș (toți Tg. Mureș) - asis- 
tenți. Observator - Marcel Paraschiv (București).________
Sparta Mediaș - Mureșul Deva: C-tin Căunei - centru, 
Mădălin lancu și Emil Bozieru (toți Ploiești) - asistenți. 
Observator - Ion Mureșan (Timișoara).__________________
Mobila Sovata - Maris Tg. Mureș: Viorel Danciu (Sime- 
ria) - centru, Remus Azamfirei (Vulcan) și Liviu Băleanu 
(Deva) - asistenți. Observator - Mihai Ion (Ploiești).

Campionatul județean de 
fotbal - regulamentDeva (V.N.) - Nu de multă vreme a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a Campionatului județean de fotbal, ediția 2006-2007. Iată câteva chestiu- jji de desfășurare a competiției celor două T^ii. Așadar, jocurile sunt programate în zilele de duminică, conform programului confirmat de reprezentanții echipelor, și se desfășoară pe terenuri omologate. Meciurile vor începe la ora 16. în cazuri excepționale și bine motivate, la cererea echipelor, Comisia Competiței, cu avizul conducerii, poate schimba ora și ziua, dar numai dacă solicitarea s-a făcut cu șapte zile înainte de data programării. Jocurile a căror dată a fost schimbată vor fi reprogramate în cel mult 20 de zile de la data programării. Turul campionatului va începe la 17 septembrie și se va încheia în 29 octombrie 2006. Returul va debuta în data de 11 aprilie 2007.

Gheorghe Borugă

cialii Jiului. După ce întâi au ales varianta ușoară și au pus eșecurile în cârca arbitrilor, mai-marii clubului din Petroșani au reușit să fie obiectivi și au realizat că jocul echipei scârțâie și că împotriva Jiului nu s-a urzit nici un complot. Mergând cu analiza mai în profunzime oficialii minerilor, în special noul consilier tehnic Gheorghe Borugă, au sesizat că
Câmpeanu, la un pas

eșecurile au avut ca principală cauză problemele de lot (accidentări, suspendări, etc) și au decis că trebuie remediată această situație.
Vor noi jucătoriS-a demarat astfel în secret o campanie de cumpărare de noi jucători, până la 31 august când se încheie perioada de transferări. Surse neoficiale din cadrul clubului 
de trofeu

Jiul au afirmat că pe lista posibilelor achiziții se află Cristian Panin și Dumitru Mitu (fost la Dinamo Zagreb și Panathinaikos Atena) de lidera Ligii I CFR Cluj și atacantul echipei din liga a doua, Minerul Lupeni, Lucian Itu. Abil, noul consilier tehnic al Jiului, Gheorghe Borugă, a negat că Jiul ar fi interesată de aducerea jucătorilor de la CFR Cluj, pentru a nu intra în luptă pentru respectivii jucători și alte cluburi. “Antrenorul Florin Marin este mulțumit de lotul pe care-1 are la dispoziție. FI. Marin a declarat și anterior că în această perioadă de întrerupere a campionatului va încerca să pună la punct lacunele din jocul echipei”, a spus Borugă. în următoarea etapă a Ligii I care este programată în 9 septembrie, Jiul va juca în deplasare chiar cu CFR Cluj.
■ Pilotul brădean vrea 
să-și apere locul I la 
clasa H11 la raliul de 
VTM de la Ranca.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.roDeva - Mihai Câmpeanu e aproape de îndeplinirea obiectivului pe care și l-a fixat pentru ediția din acest an a Campionatului National de Viteză pe Traseu Montan. Cu patru etape înainte de finalul competiției, pilotul brădean ocupă locul I la clasa Hll, fiind favorit la câștigarea titlului national și se situează pe poziția secundă în clasamentul general, top în care speră să urce pe primul loc.
Cristina lonescu - 
în AngliaCristina lonescu, singurul arbitru din județul nostru purtător al ecusonului FIFA, se afla în Anglia, unde va arbitra partida din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal feminin, Anglia - Olanda.La plecare, ea a declarat că „este un meci foarte important pentru mine, dar, de fapt, m-am obișnuit cu miza unor astfel de partide”.între altele, Cristina a mai spus că regretă incidentul de la stadionul Jiul când, înaintea partidei cu Poli Iași, nu i s-a permis accesul în arenă. „A fost vina mea că mi-am uitat legitimația acasă, dar nu mă așteptam ca în orașul meu să nu fiu recunoscută”.

Cristina lonescu (Foto: c.L.)

Câmpeanu va participa, la finalul săptămânii, la Ranca, lângă Tg. Jiu, la etapele șapte și opt ale Campionatului National (penultimele) și susține că e pregătit să-și consolideze s- ituatia și să-și îmbunătățească performantele.
Mașină mai ușoară„Am făcut mici îmbunătățiri la mașină (VW Golf n.r.), în sensul că acum e mai .-. ușoară, după ce i-am montat un rezervor de o capacitate mai mică. Și la motor am încercat unele trucuri pentru a- i crește puterea și sper că mașina mă va ajuta mai mult decât până acum în aceste curse care pot decide soarta titlului”, afirma Mihai Câmpeanu. „Cursele de la Ranca

se anunță foarte disputate, deoarece la start s-au înscris multi piloți cu mașini foarte puternice și competitive. Sper ca plusul meu de experiență să mă ajute să compensez prin tehnica pilotajului diferentele dintre mașini și să am rezultate măcar la fel de bune ca până acum. Oricum, am discutat cu sponsorii mei și în funcție de performanta din acest sezon e foarte probabil ca pentru anul viitor să mă susțină pentru achiziționarea unei noi mașini, mai puternice”, comenta pilotul bră- dean. Ultimele două etape ale CN de VTM se vor derula peste trei săptămâni la Sur- duc (Timiș). Mihai Câmpeanu, singurul din județ care concurează la VTM, este

Mihai Câmpeanu vrea titlul 
național la VTMsusținut financiar de Agro- company, Imcomex, Autorom, Fulger Taxi, ACR Deva, Eco Invest, Autosenna, “Cuvântul liber”, Primăria și Consiliul Local Brad.

“E^Tl LIBER SÂ JOCI FOTBALT la adresa redactai dv Dr«a.
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• Măsuri de securitate. Accesul spectatorilor la partida România-Bulgaria, programată, sâmbătă, de la ora 21.00, la Constanța, în preliminariile CE, va fi permis până cu o oră înainte de începerea meciului. Măsurile de securitate vor fi asigurate de aproximativ 400 de jandarmi și 100 de polițiști. (MF)
• Valorile Sportului la Rapid. Președintele executiv al FC Rapid, Dinu Gheorghe, a declarat că transferurile jucătorilor echipei Sportul Studențesc, lonuț Mazilu, Costin Lazăr și Stelian Stancu, „se vor finaliza în cursul zilei de astăzi (ieri n.r.)", când este posibil săaibă loc și prezentarea lor oficială. (MF)

Cristian Cnivu, fundașul echipei ASRoma, a fost suspendat o etapă după cartonașul roșu primit în Supercupa Italiei, pierdută în fata formației Inter Milano, cu scorul de 3-4 după prelungiri. în urma acestei sancțiuni, internaționalul român va absenta în prima etapă din Seria A.
Rapid se simte vânată

București (MF) - Președintele executiv al FG Rapid, Dinu Gheorghe, a declarat, miercuri, că echipa giuleșteană este vânată de arbitri, și că în ultimele două sezoane a primit mai multe lovituri din partea acestora. „Suntem preocupați și îngrijorați de acest start de sezon, pentru că nu am strâns punctajul pe care ni l-am dorit. Au fost unele motive obiective, dar și unele care au ținut mai puțin de echipă. Suntem în continuare supărați pe arbitraje, pentru ce s-a întâmplat la Târgu Jiu, la Timișoara, cu Craiova aici, la Arad. Nu știu ce ar trebui să se facă. Noi știm că suntem vânați pe segmentul ăsta, dar nu e o surpriză pentru noi. Suntem obișnuiți deja, pentru că de doi ani am primit numai lovituri de acest gen. însă noi jucăm mai departe pe teren. Nu poate nimeni să acuze Rapidul de unele practici”, a explicat oficialul giu- leștean. Dinu Gheorghe susține că oficialii rapidiști trebuie să se vaite de arbitraje cu „bun-simț”, pentru că în caz contrar sunt chemați la Comisia de Disciplină.
Makelele - super solicitatParis (MF) - Mijlocașul Claude Makelele, care face obiectul unei polemici între selecționerul Franței, Raymond Domenech și Jose Mourinho, antrenorul său de la Chelsea, ar putea disputa aproape 70 de meciuri în acest sezon. în cazul în care Chelsea va ajunge în finala Cupei Angliei, a Cupei Ligii, a Ligii Campionilor, adăugândSupercupa Angliei și meciurile din campionat, francezul ar putea juca peste 60 de meciuri. Dacă se adaugă cele șase meciuri ale Franței contând pentru Euro-2008 și cele două partide amicale ce ar urma să fie disputate până în iunie 2007, Makelele ar putea ajunge la 70 de meciuri în 10 luni.

MakeMe • epuizat

Bulgarii îl atacă pe Pițurcă
■ Adversarii României 
au declanșat războiul 
psihologic înaintea par
tidei cu tricolorii.

București (MF) - Cotidianul bulgar Meridian Match îl suspectează pe selecționerul Victor Pițurcă de faptul că duce echipa națională să joace la Constanța deoarece primește bani de la Viorel Păunescu, proprietarul hotelului Rex din Mamaia, acolo unde locuiesc „tricolorii” înaintea meciurilor. Ziarul bulgar crede căPițurqă ar lua un procent din afacerea dintre FRF și Viorel Păunescu privind cazarea e- chipei naționale a României.
Păunescu neagăPreședintele FR Natație, Viorel Păunescu, a declarat, că Victor Pițurcă, nu primește bani de pe urma cazării echipei naționale la .hotelul Rex din Mamaia, așa cum speculează presa bulgară. „Nu am relații cu Pițurcă în privința hotelului Rex care nu se mai află în proprietatea mea din 10 august.

Pițurcă șl Stolclkov au fost distanți încă de la tragerea la sorți a grupei.Rex are un contract cu FRF, prin care hotelul încasează bani de la FRF și nu Pițurcă de la hotel. Sigur, FRF are o facilitate, o reducere, iar naționala beneficiază de cele mai bune condiții”, a spus Păunescu.
Nu e spionMijlocașul echipei ȚSKA Sofia, Eugen Trică, a negat în publicația bulgară „Tema: Sport” că i-ar fi oferit informații selecționerului Victor Pițurcă despre naționala Bulgariei, așa cum

a declarat acesta la reunirea lotului. „Pițurcă vorbește prostii. Nu îi spionez pe bulgari. Nu sunt spion, nu sunt James, nu simt nici Bond, sunt jucător la ȚSKA și ăsta este cel mai important lucru. N-am nici o șansă să joc la naționala României, așa că de ce aș vorbi cu Pițurcă? Nici măcar nu mă întorc în România, familia mea e aici. Poate o fi vorbit

Mutu este cel mai periculos jucător al reprezentativei României. „Uitați de Dică, uitați de Ganea, Mutu este realul pericol. Să nu faceți vreun fault în afara careului între 16 și 20 de mefri. pentru că este periculos. Dacă nu sută la sută, atunci' 99 la sută marchează ȘesacCflo’S a comentat Trică. Selecționerul Bulgariei, Hristo Stoicikov, a închis toate antrenamentele

Lyon respectă Steaua
■ Președintele campioa
nei Franței spune că 
echipei sale nu-i va fi 
deloc ușor cu Steaua.

București (MF) - Președintele clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, a declarat că echipei sale nu-i va fi deloc ușor în meciurile cu Steaua București din grupa E a Ligii Campionilor, amintind de victoria cu 4-0 obținută de campioana României cu Lens, în sezonul trecut al Cupei UEFA. „Dacă ne gândim să ajungem în finala LC? Da, de ce nu. Cel mai greu este să treci de prima fază. Odată ce au depășit-o, jucătorii vor fi capabili

să viseze mai sus. în acest moment, obiectivul este să trecem de grupe, unde va fi mult mai greu decât pare. Dinamo Kiev este o echipă foarte bună, în ceea ce o privește pe Steaua, a bătut pe Lens cu 4-0 anul trecut, în grupele Cupei UEFA. Va fi foarte dificil, să nu-și imagineze nimeni că va fi ușor”, a spus Aulas pentru site- ul oficial al grupării franceze.
Dinamo nu se temeMijlocașul echipei Dinamo Kiev, Oleg Gusev, a comentat pentru ziarul Komanda faptul că antrenorul stelist Cosmin Olăroiu, care a asistat la meciul cu Metalist Harkov, scor 2-0, din campionatul Ucrainei,

pentru reprezentanții media și nu le permite jucătorilor săi să dea declarații presei.Florentin Petre cu Pițurcă”, a spus jucătorul român. Trică î-a avertizat pe bulgari că Adriaa

Brazilianul Jqpinho, de la Lyon, e considerat cel mai buoLexecu- 
tant al loviturilor libere din lume.
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ar fi plecat mulțumit de ce a văzut. „Astea sunt vorbe. Și Fenerbahce a venit la Kiev, în turul preliminar, foarte încrezătoare. Nouă nu ne pasă de aceste lucruri, vom vedea pe teren ce va fi, nu dăm atenție

comentariilor”, a precizat^Gu- sev. Campioana României, Steaua București, va întâlni în grupa E a Ligii .Campionilor formațiile Real Madrid (Spania), Olympique Lyon (Fran-, ța) și Dinamo Kiev (Ucraina),»;
Șeful arbitrilor atacă Rapidul
■ Gheorghe Constantin 
îi cere public lui Copos să 
demonstreze că la CCA 
e corupție.București (MF) - Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, i-a cerut, ieri, principalului acționar al FC Rapid, George Copos, să dovedească afirmațiile potrivit cărora la CCA au loc acte de corupție. „îi cer public lui Copos să aducă dovezi atunci când mă acuză de corupție. Din câte știu, nu este adevărat. Nu mă gândesc la proces, am

altceva de făcut. în momentul în care FRF nu va fi mulțumită de activitatea depusă, pot să plec la fel de repede precum am venit. Conducătorii Rapidului sunt nervoși că nu le merge echipa și dau vina pe arbitri”, a spus Constantin. După partida din cadrul etapei a V-a a Ligii I, UTA Arad - FC Rapid, scor 1-0, George Copos l-a acuzat pe Gheorghe Constantin de acte de corupție, solicitând demisia conducerii CCA.
Greșeli recunoscuteConstantin a recunoscut că arbitrul partidei UTA-Rapid,

Sorin Corpodean, a greșit atunci când, în urma unei intrări dure a lui Sorin Oncică asupra unui jucător giuleștean, nu l-a eliminat pe acesta. Constantin l-a confundat pe Sorin Oncică cu asistentul Oncică. „în etapa a cincea, Corpodean a greșit nesancționând un jucător de la UTA cu eliminare. în etapa a patra, golul egalizator al Rapidului în meciul cu U. Craiova a fost marcat din ofsaid. Atunci nu au fost comentarii din partea oficialilor rapidiști...”, a adăugat oficialul, care a precizat că prestația lui Corpodean nu a fost una pro-UTA.

Români în UEFA
București (MF) - Trei români vor arbitra meciuri din Cupa UEFA, din 14 și 28 septembrie, a anunțat, miercuri președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor. „Sorin Corpodean va arbitra meciul tur dintre Cernomoreț Odessa (Ucraina) - Hapoel Tel Aviv (Israel), Cristian Balaj va oficia la centru la partida retur FC Groningen (Olanda) - Partizan Belgrad (Serbia), în timp ce Alexandru Tudor a fost delegat la turul FC Basel (Elveția) cu Rabot- nicki (Macedonia)”.

Zinedine Zidane a renunțat la. șase milioane de euro 
net, atât cât prevedea ultimul său sezon (2006-2007) de con
tract ca fotbalist !a Real Madrid, scrie cotidianul spaniol 
AS. Fostul mijlocaș francez s-a angajat să nu primească nici 
măcar „un singur euro” pentru activitatea pe care ar putea 
să o desfășoare, începând de la sfârșitul anului, ia centrul 
de copii al clubului.

Buffon critică FI FARoma (MF) - Portarul reprezentativei Italiei, Gianluigi Buffon, a denunțat, marți, suspendarea pentru două partide a coechipierului său Marco Materazzi, decisă de FIFA după incidentul cu Zinedine Zidane din finala Cupei Mondiale, informează AFP. Fundașul italian își va ispăși sancțiunea în timpul meciurilor de calificare la Euro-2008, cu Lituania, în 2 septembrie, și cu Franța, în 6 septembrie. „Suspendarea pentru două meciuri este un compromis scandalos. Este un

precedent absurd și inacceptabil”, a declarat Buffon. La 20 iulie, Zinedine Zidane , a fost sancționat cu trei meciuri de suspendare și r amendă de 7500 de franc. <• elvețieni pentru că l-a lovit cu capul în piept pe Marco Materazzi, în timpul prelungirilor finalei Cupei Mondiale, câștigată de Italia.Materazzi a fost la rte- dul său sancționat cu o suspendare de două meciuri și o amendă de 5000 de fran- l ci elvețieni, pentru că î-â 1 provocat verbal pe căpitan- | ul francez.
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• zona Zamfirescu, parchet balcon închis, 
apometre, gaz 1 foc, repartitoare, preț 85.000 
ron, negociabil, tel. 0723-251496 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, 
0742/005226 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, 
0724/169303,0742/005226 (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005226 (A5)
• în circuit camere cu parchet balcon închis, 
contorizări, etaj 3, zona Gojdu. Preț 93.000 RON. 
Tel. 231800; 0740/317314. (A9)
• dec., amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona BCR, vedere spre parc, preț neg. Tel. 
231800:0740/317314. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat tei. 215212. (Al)
• urgent zona Gojdu, piață Mărăști, decoman
date sau semidecomandate, se oferă prețul 
pieței, tel. 0745-302200, 232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

■ 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; 0724/620356 
(A6)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.206 
0729/018866. (A6)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914686 (A5)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005226 (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005226 (A5)
• etaj 2, zona Gojdu, decomandate, contorizări, 
2 băi, fără modificări, ușă capitonată preț 
150.000 ron, negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723-251496 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. 0745-302200,232806 (A4)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet Calea Zarahdului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303,0720/387896,0742/005228. 
(A5)
• dec, zona Kogălniceanu, Deva, etaj 2,2 băi, 
balcon deschis, vedere în 2 părți. Preț 145.000 
RON. Tel. 231800:0740/317314. (A9) "
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Vând ap. 2 camere (03)
• Brad, lenddecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• decomandate, etaj 3 din 4,63 mp, contorizări, 
interfon, boxă uscătorie, parchet stejar, balcon 
închis, Deva, T. Maiorescu. Tel. 0741/210056. (D
• două apartamente în Ilia. Relații tel. 
0747/276309,0744/300667,  după ora 16. (T)
• Hunedoara, zona Teatru, decomandate, 
geamuri termopan, parchet lamelar, gresie, 
faianță balcon, lavabil, preț 920 milioane lei, 
rv jibil. Tel. 0748/306207.0)
• i~,.or, decomandate, vedere în 2 părți, 
centrală termică îmbunătățiri, Deva, zona gării, 
bun pentru birouri sau schimb cu casă în 
apropierea orașului, preț 95.000 ron negociabil. 
Tel. 217888,220211.0)
• semidecomandate, parter, 2 focuri gaz, 
balcon, beci, terasă baie faianță proiect balcon
2, Deva, Al. Pescarilor, bl. A10, preț 44.000 USD. 
Tel. 0726/705459.
• urgent, zona Miorița, confort 1, contorizări 
apă gaz, preț 1250 mid. lei. Tel. 223336.0)
• zona Dada, balcon, contorizări, preț 80.000 
ron, telefon 0740/013971. (A2)
• 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 
115.000 ron, telefon 0740/013971. (A2)
• zona Dada, et. 1, fără balcon, contorizări, 
67000 ron, telefon 0745/367893. (A2)
• Progresul, parter, bună pentru privatizare - 
birouri, în blocurile vechi, 110.000 ron, telefon 
0745/367893. (A2)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică 
parchet, gresie, faianță et 3, vedere la bulevard, 
st 60 mp, preț 1,2 mid., negociabil, tel. 
0742/019416 (Al)
• semidecomandate, zonă bună et 3, centrală 
termică termopane, balcon închis, modificări, 
îmbunătățiri, preț 78500 ron, tel. 0726/710903. (Al)

• irgent, et 1, contorizări, balcon, fără 
îmbunătățiri, preț 80000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent circuit, modificat centrală termică 
A.C., termopane, parchet gresie, faianță 
mobilat et 3, luliu Maniu, preț 36500 euro, tel. 
0745/639022,0726/316796 (Al)
• Go)du,ST-48mp + centralătermică+tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235208,0724/620356 (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0729/018866. 
(A6)
• zona Urnelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235208; 
0729/018866. (A6)
• zona Împăratul Traian, etaj 2, bucătărie modi
ficată balcon, parchet faianță gresie, 
contorizări, ocupabil imediat, urgent preț 
100.000 ron, tel. 0745-302200,0788-165703. (A4)
• zona Dcee, bloc de cărămidă etaj 1, 
contorizări, parchet ocupabil imediat accept 
credit ipotecar, preț 81.000 ron, negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745-302200,0788- 
165703. (A4)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, negociabil, tel. 0788-
165702.232806 (A4)
• zona Sc. Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă balcon, 
centrală termică parchet preț 89.000 ron, nego
ciabil, tel. 0723-251496 0788-165702. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă 
parchet gresie, faianță bucătărie modificată 
interfon, zonă liniștită ocupabil imediat preț 
96000 ron, negociabil, tel. 0745-302200, 0723- 
251496 (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut preț 26500 euro, negociabil, urgent, 
accept credit ipotecar, tel. 0723-251498, 0745-
302200.232806 (A4)
• etaj L intrări separate, balcon închis, mici 
modificări, parchet gresie, faianță aerisire la 
baie, contorizări, preț 86000 ron, negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0788-165702, 0723- 
251496 (A4)

• decomandate, in ' vilă centrală termică 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp, Deva, preț 45.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0747/490290,0726/043786. (T)
• Hunedoara, zonă centrală faianță gresie, 
parchet paluxat, etaj 1, balcon închis, preț 530 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/541732.
• zona Minerului, decomandate, contorizări, 
preț 83.000 ron, telefon 0740/013971. (A2)
• zona Bălcescu, et. 2, amenajări moderne, 
centrală termică preț 125.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Mărăști, amenajat modern, centrală 
termică 2 balcoane, preț 128.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Gojdu, decomandate, hol central, 
contorizări, preț 145000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• semidecomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță et 1, zona Bălcescu, preț 950 mii., 
negociabil, tel. 0742/019416 (Al)
• Gojdu, et 2, balcon, parchet contorizări, preț 
120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• zonă ultracentrală decomandate, balcon, 2 
băi, centrală termică parchet, gresie, faianță 
preț 140.000 ron, negociabil, tel. 0723-251498, 
0788-165702.(A4)
• etaj 1, cu balcon, parchet, gresie, faianță 
centrală termică ocupabil repede, zona Astoria, 
preț 87.000 ron, negociabil, tel. 0745-302200,0788- 
165703. (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, negociabil, tel. 232806 (A4)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet contorizări, neamenajat gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005226 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914686 (A5)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON negociabil, tel. 232806 (A4)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal. Preț. 160.000 RON, 
neg. Tel. 231800; 0740/317314. (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. 0745-302200,232806 
CM)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, zona M5/1, Hunedoara, 
centrală termică gresie, faianță parchet 
lavabil, 2 băi, jaluzele exterioare, 2 cămări, preț 
990 milioane lei, negociabil. Tel. 0727/541732. (T)
• 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)
• blocurile Mintiei, et 2, decomandate, 2 băi, 
amenajări, preț 60000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• urgent Deva, Gojdu, et. 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. 235.206 0724/620358. (A6)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• decomandate, 2 băi, 6 balcoane, scară inte
rioară centrală termică s 130 mp, 240.000 ron, 
tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• cașă 2 camere, baie, bucătărie, centrală 
termică termopane, garaj, proiect P+l, curte, 
grădină 420 mp, zona Mărăști, Deva. Tel. 
0747/490290.
• casă 3 camere, grădină st 1100 mp, în 
Simeria, toate utilitățile, preț 1,5 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 220393. (T)
• casă <fn cărămidă toate utilitățile, apă gaz, 
încălzire centrală tv cablu, curent trifazic, 
telefon, curte asfaltată anexe, grădină împrej
muită asfalt, Vețel. Tel. 214640. (T)

• casă 3 camere, 2 holuri, bucătărie mare, 
încălzire centrală Simeria, st 90 mp, preț 
negociabil. Tel. 262519, 0722/925336 
(4/30.08)

• sau tncNrtez casă curte si grădină Deva, str. 
Horea, pentru depozit sau societate cu diferite 
activități. Tel. 0723/884372. (5/29.08)
• urgent, zonă centrală 4 camere, baie; 
bucătărie, curte, st 350 mp, preț 90.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• nouă Deva, Pietroasa, parter, etaj, mansardă 
sc 240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, tel. 
0722/564004. (Al)
• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, centrală 
termică apă gaz, canalizare, livadă 350.000 ron, 
tel. 215212 (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, anexe, curte 916 
mp, teren arabil 14 ari, 1 ha livadă preț 70.000 
ron, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• 6 camere, baie, bucătărie, gaz, apă curentă 9 
ari, Deva, preț 250.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• vilă P+E+M, superamenajată, 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.206 0729/018866. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.206 0724/620356 (A6)

• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.206 0724/620358. (A6)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70.000 lei, tel. 0745/786576 (A8)
• în Deva, construcție 2006, P+M, living, 
bucătărie, 2 băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, tel. 0745/786576 (A8)
• zona A. Vlaîcu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică teren drept 1000 mp, 
preț 150.000 euro, negociabil, tel. 0745/786576 
(A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250.0001ei, negociabil, tel. 0745/786576 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină, 
centrală termică ocupabilă imediat preț 57.000 
euro, negociabil, tel. 0746/779285 (A8)
• la 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro, nego
ciabil, tel. 0746/779286 (A8)
• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică termopane, teren 600 
mp, preț 360.000 lei, tel. 0746/779286 (A8)
• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică preț 135.000 
euro, negociabil, tel. 0745/786576 (A8)
• Deva, zona Liceul Pedagogic, Ptl+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică 
teren 1300 mp, preț 150.000 euro, negociabil, tel. 
0745/786575 (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. 0746/779286 (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. 0746/779286 
(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. 0746/779286 (A8)
• la 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică ideal casă de 
vacanță teren 3000 mp, preț 85.000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent, în Deva, 5 camere, bucătărie, baie, 
amenajate cu gresie, faianță încălzire cu sobe 
de teracotă pe gaz, garaj, curte ST= 430 mp, 
FS=14 m, zona Viile Noi - Deva Tel. 231800; 
0740/317314. (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'

Vând case de vacanță (15)
• cabană din lemn, cu baie și fosă septică și 
1800 mp teren, în Deva zona Roci (prelungirea 
Vulcan). Tel. 0720/400439. (T)

Vând case la țară (17)
• casăla 10 km de Deva apă gaz, telefon, cablu tv, 
garaj, beci, încălzire centrală grădină, viță de via 
drum asfaltat preț negociabil. Tel. 214640. CD

• casă mare, în Roșcani, bonus un teren. 
Tel. 237765. (9/2608)

• casă nouă la 12 km de Deva șosea 
canalizare, apă gaz, 3 nivele, garaj, teren 800 
mp, preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (T)
• vând casă la 20 km de Hunedoara, 3 camere, 
curte, grădină renovată interior, exterior, grajd, 
anexe, preț 550 milioane lei, negociabil. Tel. 
0748/306207.

Vând garsoniere (19)

• Deva M- Eminescu, 40 mp, decomandate, 
parchet contorizări, construcție 1992, preț 90/100 
ron, negociabil. T el. 0788/496556 Cri

• Deva lângă Poliția nouă parter, preț 
convenabil, 30 mp. Tel. 213476, 223736, 
0749/247799.(1/2608)

Cumpăr casă (14)

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

• Deva zona Master, 40 mp, preț 21500 euro. 
Tel. 0720/303467. (T)
• Deva zona Trident preț negociabil. Tel. 
0728/442147.(5/21.08)
• urgent In Hunedoara, Bdul Dacia bl. Gl, etaj 4 
din 9, gaz contorizat balcon închis, 30 mp, bine 
întreținută vedere spre Artima preț 410 
milioane lei, negociabil; accept credit ipotecar. 
Tel. 0254/711152. (T)
• confortabilă Ost«mandate, bucătărie, oaie, 
balcon mare, 2 focuri gaz, ocupabilă imediat 
zona Ulpia, telefon 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
faianță+gresie, laminat zona M. Eminescu, preț 
83500 ron, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidecomandate, contorizări, etaj Interme
diar, zona Dacia preț 60500 ron, telefon 
0741/154401,227542, seara (A2)
• boul Decenal, et 5, decomandate, contorizări, 
balcon, 80.000 ron, telefon 0745/367893. (A2)
• Dada et 3, semidecomandate, balcon, 52000 
ron, telefon 0745/367893. (A2)
• decomandate, centrală termică parchet 
gresie, faianță ușă metalică et 3, zona poliție, 
preț 650 ron, negociabil, tel. 0742/019416 (Al)
• Deva zona Gării, etaj 1, bacon închis, 
termopan, ușă metalică parchet st 32 mp, 
contorizări, renovată preț 81.000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• dublă superamenajată merită văzută preț 
62.000 ron negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
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2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. In Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la
prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, social, 
politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în flecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de firme 
din diferite domenii, care iși prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber vă Ajută să vă găsiți job-ul potrivit, aferin- du- 
vă o listă completă a ofertei locurilor de muncă din județ.
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale Cuvântul 
liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media 
SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara.
Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int. 8806, persoană 
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" șiTicrcifitori de probă.

Numele__________ _______________________________________________________PrenumeleAdresa la care doresc să primesc ziarul:StradaNr. Bl. Sc. Ap.LocalitateaTelefon (optional)___________________________________________________
DA □ vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

mailto:ofBoe@toptecri.ro
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• urgent, semidecomandate, et. 1, centrală 
termică, termopane, parchet, gresie, faianță, 
mobilată și utilată complet, zona luliu Maniu, 
preț 25.000 euro, negociabil, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• det, 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; 0740/317314. (A9)
• zona Trident preț negociabil, tel: 0728442147.

• zona Progresului, 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 7&000 ron, 
neg, tel. 0745-302200,232809. (A4)
• zona Progresul, vedere la stradă, parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 66.000 ron, 
negociabil, tel. 0723-251498,232808 (A4)

• etaj intermediar, zona Mărăști, contorizări, 
parchet, gresie, faianță balcon închis, 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)
• etajă dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etajă parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj ă contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon. Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228 (A5)

Vând spații comerciale (25)
• 32 mp, zona Liceului auto Deva, pretabil 
pentru birou, sediu firmă preț negociabil. Tel. 
0723/505460,0743/204069. CD
• Deva P+l, 150 mp teren, 50 mp, 2 garaje, 
centrală termică apă gaz, canalizare, curent, 
82.000 euro, tel. 0722/564004. (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)

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)

• vând greble mecanice pentru fân, 
mașină pus și scos cartofi, cazane 
combustibil solid. Tel. 0723/885225. 
(10/24.08)

Moto-velo (41)

• vana ramen Mountain axe, manme meuie, 
pentru copii, preț negociabil. Tel. 0727/767575.» 
(D

ANUNȚ SELECȚIE DE PERSONAL
SC BERE MUREȘ SA, proprietar și operator al Complexului Hotelier GERMISARA 

Spa&Resort, selectează personal pentru ocuparea următoarelor posturi:
1, DEPARTAMENT CAZARE: recepționeri, cameristă-șefă, cameriste, spălătorese, 

croitorese;
2. ALIMENTAȚIE PUBLICĂ: șef restaurant, gestionar, merceolog, ospătari, ajutori de 

ospătari, barman, bucătar-șef, bucătar, ajutor de bucătar, personal curățenie, șef eveni
mente;

■4

tfcîDD • 1000 mp teren, prelungirea Vulcan, fs 34 m, 
preț 28 euro mp și 3800 mp, fs 15 m, intravilan în 
Băcia, preț 35 euro mp. Tel. 0722/161644. (T)

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara

Aicea Plopilor bi. G1 .ap 6 
tel/fox.0254/234.125

DIS IRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-ELECTROZI. SCULE, UNELTE, CITE ELECTRICE 
-PAPETĂRIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61263)

• 2700 mp teren intravilan, favorabil 
plantării viței de vie, preț negociabil. Deva, 
tel. 229467. (5/30.08)

TEAM CONSOLTINS

(jrvt, Ale*» Paot, pdOCT c

Training 
Evaluare
Asistenta -
Managera

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

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-mail:anazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 ceiasi)

S.C. FARTEHEB LEGTS SRL DEVA
Tei. 0765-243768 0788.189.103

înființează societăți comerciale in 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.
(59240)

ANGAJEAZĂ

CONTABILITATE PRIMARĂ
CERINȚE:
-cunoștințe minime de 

contabilitate:
■ cunoștințe nț
-vârâta maximă 40 ani.
AVANTAJE: 

-salariu motlvant.

CONTABIL- SEF
CERINȚE:
■experiență In domeniu min.S ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motlvant; 
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică
Ral. la Tel .: 0723/400 636 sau 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

WEBDESIGNER

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
e-mail: OQmMOMB
Site: iirn.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56963)

• 1779 mp, între Deva-Sântuhalm, zona Alaska, 
telefon 0721/430502.
• 3000 mp teren arabil, în Săntuhalm, bine 
gunoit; parcelă de teren 5800 mp pe dealul 
Bejan; pădure de salcăm, 1000 mp, în satul 
Lunca, prețuri negociabile. Tel. 213053. CD
• două terenuri extravilan, de 8000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte in 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• intravilan Intre Tâmpa și Băcia, 1752 mp cu 
posibilitate de branșare gaz, curent, apă canal, 
preț 3 euro mp. Tel. 0788/507819. (T)
• intravilan, situat în Șoimuș, la șoseaua spre 
Boholt, s 1200 mp, fs 12 m, facilități, gaz, curent 
la poartă tel. 220269 sau 0746 / 029058, preț 12 
euro/mp, negociabil.
• beds casă la Leșric, pe 0N7.Tel 0729028429 (D
• intravilan, Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, fs 
22 m, facilități, 20.000 euro parcelă tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, A400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel, 235.208, 
0724/620358. (A6)
■ Intravilan, 2JXI0 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)
• intravBan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 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)
• in, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă. Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• intravilan DN7, st 37.000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan DN7, st 37.000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan DN7, st 3041 mp, fs 90 m, apă gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460 m, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent apă 
preț 20 euro/mp, negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8).
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă preț 21.000 euro/parcela negociabil, tel. 
0745/786578 (A8)
’• S-500-1000 MP, zona Bejan, Deva toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp. tel.231800, 
0740 317 314(A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva toate 
utilitățile în zonă Preț 25 euro/mp. Tel. 2131800; 
0740/317314. (A9)

• închiriez în regim hotelier cameră cu baie, 
mobilată și utilată zonă centrală preț 70 ron/zi, 
tv color. Tel. 0721/055313. (T)
• închiriez spațiu în Simeria pentru o bancă 
toate utilitățile, vad foarte bun, preț negociabil. 
Tel. 0729/015069,0722/582097. (T)
• ofer pe termen lung apartament 2 camere, 
ultracentral, renovat, mobilat complet, 
contorizări, utilat, garanție și chirie în avans, 
exclus intermediari. Tel. 0722/779379, 
0254/212580. (T)
• persoană serioasă caut pentru închiriat pe 
termen lung garsonieră, nemobilată total, 
contorizări, etaj 1, plata anticipat Tel. 220393. (T)
• prinesctogazdă2eleve  de lațară, condiții foarte 
bune, acces la bucătărie, baie, tv cablu, centrală 
termică apartament aproape de Liceele Traian, 
Energetic și G. Moisil. Tel. 229897. (T)
• zona telecablnă. P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară centrală termică, garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, curte, 
grădină ideal sediu firmă sau locuință Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• garsonieră în Timișoara, mobilată Calea 
Buziașului, 100 euro/lună tel. 0745/367893. (A2)
• apartament 3 camere decomandate, 2 băi, 
mobilă nouă ceritralâtermică 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 modern, preț 220 
euro/lună tel. 0740/013971. (A2)
• spațiu comercial, Deva, ultracentral, 38 mp, cu 
baie, termopan, 350 euro/lună tel. 215212. (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. 235.208,0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam, zonă ultra
centrala, mobilat utilat, superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0729/018866; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et. 2, gresie, faință, parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală Tnobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
teL 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 15Q 
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)

Auto românești (36)

• vând 2 autoturisme Dacia 1310, af 1986. 
2001, preț negociabil. Tel. 0724/044830. 
(8/25.08)

• vând Dada Solenza Scala, af 2004, toate 
dotările, motor 1400 benzină preț 5500 
euro, negociabil. Tel. 0724/003484. (2/28.08)

Auto străine (37)

• vând Audi A4 1,9 TOI negru, af 2002, full, 
extrase, pachet nichel, cotieră față spate, CD - 
magazie și suboffer (6) limuzină dublu clima- 
tronic. Tel. 0744/125690. (T)

Microbuze. Dube (38)

• vând autobuz marca Rocar Montana, af 
1990, înmatriculat persoană fizică stare 
bună Informații la tel. 0788/590137. 
(4/25.08)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

3. DEPARTAMENT TEHNIC electrician, instalator;
4. DEPARTAMENT ECONOMICOfiNANdAR; contabil gestiune,-casier.
5. Asistent Manager (Secretară):
6. Medic BFT și recuperare, kinetoterapeut, maseuri, băieți;
7. ȘEF DEPARTAMENT MARKETING.
Condiții generale: calificare conform postului, experiență, cazier fără antecedente 

penale.
Se oferă pachet salarial atractiv, posibilitatea dezvoltării unei cariere într-o companie 

la standarde internaționale.
CV-urile ți sensoarea de intenție se vor trimite prin 

offfceoberemures ro
Data limită de trimitere a CV-urilor - 11.09.2006.

Persoană de contact șefservfduresurseumaneBANIASMARINBA-latei. 0X5-808811.
(61280)

UPC-ASTRAL DEVA, lider în industria de t comunicații F bandă largă funizând serviri de 
informare, comunicare și divertisment

ANGAJEAZĂ

Agent de vânzări
Obiective - realizarea planului de vânzări

Responsabilități: - prezintă și vinde direct (la ușa clientului) serviciile coțnpaniei

■ identificarea de potențiali noi dienți

• identificarea percepțiilor și așteptărilor dienților

Cerințe.: - studii medii sau suDerioare

■ bune abilități de comunicare, ușurința în inițierea și dezvoltarea relațiilor interpersonale. calități de 

negociator

- flexibilitate, adaptabilitate, dinamism, responsabilitate, organizare, atitudine pozitivă, spirit de 

inițiativă

- aspect profesional și îngrijit

- bune cunoștințe, experiență în utilizarea calculatondui

- experiența în vânzări și cunoștințele tehnice constituie avantaje

Oferim: - pachet de recompensare motivant - în funcție de performanțe

'mddaț! sunt rugaf' să trimită inCVșio sensoare de In la atsa UK-ASIRAL, Deta, Mă Dereteț
W. R parter, fax CB54-100200sau mat daaadewasOaL/a

(6163 '

m coUtote de Udddator al SC DSVALÂCT SA Simeria, ta 
conformitate cu prevederile art.118 ada.4 dbi Legea 
or^S/2006privind procedura btsoivettței, facepridkfaptid 
că, prin mdrererea promurțatd iu țedn^e puUU dh da^r 
de 22.06.2006, pronunțată in dotând de firihno.. 
nr.10.354/2002, s-a dbpos maaribițana vdndril dbecte a
imobilului, inserts în CF nr.949 rn.tap SMnntVIWl a 
localității Simeria Vedre, către cumpărătoare SC ASM 
IMPEX SRL Deva, potrivit danelor aprinse te mriecmr

(61543)

S.C. SARMISMOB SA. Deva angajează de urgență. ■
1. Economist - specialitatea finanțe contabilitate - experiență 
minim 3 ani
2. Fochist - cu pregătire corespunzătoare în domeniu
3. Pompieri, cu pregătire corespunzătoare în domeniu (califi
care sau cu stagiul militar la specialitatea pompieri), tineri, cu 
vârste cuprinse între 21 și 35 de ani, dinamici, disponibili la 
program de lucru specific (ture de 12 ore de zi și de noapte)
4. Muncitori calificați în meseria de tâmplar sau necalificați în 
vederea calificării.
Relații suplimentare, depunere CV și programare pentru Interviu 
la sediul societății, în Deva, str. Dr. Victor Șulaga, nr. 2.

(61613)

M l (.1 SĂ I II REPREZENTANT PE II-
DFR ST TI AT-TT ErOYOXTTTT FT A MFX< \: 
**< ine im iți ia tnloryl în propriile mâini, nu iu 
men parte ele acesta’.
I uropean < onsiilting Croup - \AV.I). -lider 
nt european in domeniul serviciilor financiare, vă

s ine iu sprijin cu:
-programe de acumulare de capital pentru copii;
-pensii private lâcullative;
-acces la funduri de investiții in străinătate.
Partenerii noslri: Alt i. < iENV RAI .1. AI I IA NZ-1 1RI A< . -j 
WIENER s i ADUS! Hi: a
I>1 \ \-Bd.22 Decembrie 111.4 parter TeL0749/597.64X

Cumpăr teren (22)

• vând 2 tractoare 45 și 50 CP, marcă 
germană aduse din Germania, stare 
perfectă aspect bun, preț bun. Tel. 
0745/149797. (6/25.08)

• 5 hectare, intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând locuri de veci (23)

SECRIOTlSi. «.Sin «MW
SERVICII DE CURĂȚENIE

f 9
SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere,

Tel/Fax:O254/231552 M obli :O721/032271 |.

• loc de veci cu bordură în Cimitirul Bejan, preț 
negociabil. Tel. 232259. (T)

• vând generator electric, trifazic, monofazic, 
motorină pornire la cheie, stare nouă nefolosit 
Tel. 0723/419531. (T)
• vând tractor U 650 înmatriculat, plug, disc, 
remorcă pe o axă basculabilă, circular de tăiat 
lemne după tractor. Tel. 0788/978503. (12/28.08)

TRANSPORT PERSOANE (g)
România • Italia • Franta-Sponia wiovisdfeAfcDofloWs 

- - - - - - -  Tel. 0254/234717, 
0742/030201,0724/69785?

euro dus
euro dus-întors -15 zile ~ 
euro dus-întors • 90 zile t

liHll

• Pișcohir i t
• Pnstb și muștar
• Produse ntoHurț
• Produse I uhcrccs

»Potsîficați
♦ Pafijoriț
• Chu aci 
» Bis« ■!■

BOROMIR
5.R.L. Sucursala DEVA

l T»l./Fox: â»2!8 M3: 0741/119 090

f/y ««miawnkro
f-mail: b srg pslr^ev-.iț-rti ți t n k -1 p

UN MUNȚI Dl FĂINĂ ALBĂ CA ZĂPADA

T

8

mailto:anazsok@smart.ro
iirn.ro
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RTLflSSIBl GRECIA
THESSALONIKI KATERlNI LARISSA ATENA

INFORMAȚII la tel:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84|

parte a unei cc ite tătic ■ mas8-niv.ua
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

Comemorări (76)

Se împlmesc șase săptămâni de la plecarea dintre noi a iubitei și neprețuitei noastre soție și mamă, ardeleancă din Orăștie
DAN MARIA LOLIAmintirea ta vie și chipul tău blând, drag și fermecător vor dăinui la infinit și mereu în inimile noastre și ale celor care au cunoscut-o, i-au fost alături și au prețuit-o. Dumnezeu să o odihnească și să-i aibă în grijă și pază sufletul ei nobil, prietenos și generos. Comemorarea sâmbătă 2 septembrie 2006, ora 11, la Catedrala Ortodoxă Sf. Nicolae, din Deva.Familia Dan soț și Dana fiică

Garaje (43)

• închiriez garaj - hală 60 mp ideal pentru 
depozit sau alte activități, situat pe Str. 
Plevnei, ieșire și intrare din șoseaua DN, 
vad foarte bun. Informații tel. 0722/307325. 
(3/30.08)

Mobilier și interioare (47)

(2/30.08)

• vând un trunchi de cireș uscat, 1,80 m 
lungime, 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, preț avantajos. Tel. 
212272,0723/732560. (T)

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Tămaș Mircea. Se declară nul. (0446065/23.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vulsan Giorgiana Se declară nul. (0446064/23.08)

Decese (75)

O zi tristă și plină de durere rămâne ziua când ne-ai părăsit pentru totdeauna draga noastră fiică, soră, cumnată și mătușă
ELA VOICONIdin Hobița - Sarmizegetusa. Chipul tău drag și bun ne va rămâne veșnic în inimile noastre, înmormântarea are loc azi 31 august, ora 14.

Dumnezeu să te odihnească în pace. Părinții, sora, cunmații și nepoțica

(8022603/30.08)

Ești 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;• mediii de lucru atractiv și competitiv.. Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactati-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

• urgent, dulap 2 părți, masă mică cu 2 fotolii, 
masă mare cu 4 scaune, birou mare cu scaun, 
bibliotecă mare, covor bordo cu medalion 3/4, 
persan, bibliotecă mică, preț avantajos. 
Informații latei. 0723/851439, după ora 16,00.
• vând mobilă bucătărie, suspendată, lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă, negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808. (T)
• vând pat cu bibliotecă recamier pentru două 
persoane, mese, scaune, geam simplu 4 canate, 
cu sticlă 2,20/1,50 m, veioze artizanale, prețuri 
negociabile. Tel. 226818. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 213355. (T)
• vând frigider cu congelator, capacitate 2401, 
stare bună preț negociabil, telefon. 0729/01785.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 2 vaci de lapte și o iapă semimurană 
prețuri negociabile. Tel. 0720/247886. (T)
• vând plantă busuioc alimentar. Tel. 213946.

• vând vițea rasa Bălțata românească în 
vârstă de 1 an, satul Rovina, comuna 
Brănișca. Relații la tel. 0741/210057, 
0748/558704.(6/28.08)

instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez cu coadă scurtă și placă de 
bronz, preț negociabil. Tel. 0254/210878. (T)

Altele (61)

Matrimoniale (69)

• doresc o relație serioasă cu o domnișoară 
între 20 ■ 28 ani; eu 30 ani, din Hunedoara. 
Răspund numai la SMS 0727/281920. (T)

Solicitări servicii (71)

• caut femele îngrijire doamnă în vârstă Tel. 
234143,0740/061491, după ora 18. (T)
• caut săîngrijesc copii indiferent de vârstă am 
experiență în creșterea copiilor, preț negociabil. 
Tel. 232259. (T)

Prestări servicii (72)

• femele serioasă cu experiență mă ofer să fac 
menaj Și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase. Ofer și pretind seriozitate. 
Informații la telefonul 0723/851439, după ora 
16,00.
• lucrări, reparați în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare, tel. 218084, 0724/643045, 
0722/586808. (T)
• mediez M>a franceză orice nivel. Tel. 220880. 
(T)
• soistâ de muzică populară cânt la diferite 
ocazii, nunți etc, telefon 0727/796147 sau 
0254/735896. (T)
• execut la comandă goblenuri pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• transport mobffler, electrocasnice, cu auto de 
1,2 to acoperit și 14 mc volum; asigur și 
demontare profesională a acestora Tel. 225578 
0744/934462,0726/551701. (T)

Dispariția fulgerătoare din viață ne-a adus tristețe și durere în inimile noastre. Orice omagiu este prea mic, iar cuvintele nu pot exprima pe deplin dragostea și admirația pe care ți-am purtat-o dragă
ELA VOICONIAcum la despărțire ne rugăm bunului Dumnezeu să-ți dăruiască pace, liniște și odihnă sufletului tău.Colectivul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 2, Hațeg

(8022602/30.08)

Vestea cumplită că
VLĂDUȚ

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI Șl INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUApi DE URGENȚA 

„lancu de Hunedoara" al județului Hunedoara, 

Deva, str. G. Coșbuc, nr. 26

ANUNȚ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „lancu de Hunedoara" al 

județului Hunedoara scoate la concurs, prin încadrare din sursă externă, 
un număr de 140 posturi de subofițeri, pentru următoarele specialități:
- servanți pompieri și protecție civilă -114 locuri
- conducători autospeciale - 26 locuri

CONDIȚII GENERALE:
- să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
- să cunoască limba română scris și vorbit;
- au cel puțin studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
- să fie declarați apți medical, fizic și psihologic;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise 
și practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală 
ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
- să aibă înălțimea de minimum 1,65 m.

CONDIȚII SPEQfKE
A) Pentru specialitățile servanți pompieri și protecție civilă:

- vârsta de până la 35 de ani împliniți în anul prezentării la concurs;
- să aibă serviciul militar îndeplinit.

B) Pentru specialitatea conducători autospeciale:
- vârsta de până la 40 de ani împliniți în anul prezentării la concurs;
- posesori ai permisului de conducere categoriile B și C;
■ să aibă serviciul militar îndeplinit.

La concursul de încadrare, pot participa și subofițeri în activitate 
din Ministerul Apărării Naționale și celelalte instituții de apărare 
națională, ordine publică și siguranță națională, care îndeplinesc 
condițiile stabilite.

Depunerea cererilor se va face până la data de 08.09.2006, de luni 
până vineri, între orele 8.30-13.30, la sediul inspectoratului, iar termenul 
de finalizare a dosarului este data de 14.09.2006, ora 14.00.

Evaluarea performanțelor fizice: 18-20.09.2006.
Testul scris (tip grilă): 21.09.2006.
Relații suplimentare: Tematica șl bibliografia se pat obține de la 

compartimentul Management Resurse Umane, telefoane0254/214220 
sau 0254/214221 Interior 115.

(61615)

• cumpăr lăzi plastic. Tel. 0723/227569. (T)
• vând candelabra 2 brațe, 35 ron; fustă piele 
neagră nr. 52, lungă 80 ron; meșă păr natural, 35 
ron, mașină de spălat mica, 80 ron. Tel. 
0788/610191.0)
• vând mașină de cusut seria 705 Naumann, 
germană ceas Doxa, damă extraplat, elvețian, 
și haină piele, damă nr. 48-50, egipteană Tel. 
224643. (T)
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm. Tel. 0740/950868. (T)

Se vinde ia Mta$e pu- blică, în data de 05.09.2006, ora 11.OO, la biroul executor Bneteu Aron, un imobil situat în Simeria, str. Vasile Alec- sandri, nr. 6. Prețul de strigare al imobilului este de 82500 lei ron. Informații suplimentare la telefon 0254/231223 sau 0723/296580.
(61266!

a trecut în lumea umbrelor ne-a lovit ca un fulger. De acum nu ne rămâne decât amintirea lui și ne rugăm bunului Dumnezeu să-l aibă în grija Lui, iar pe Florin, Jenica și Andreea să-i întărească și să le dea putere în aceste momente grele.Din Baia Mare, familiile Nicolae Morcovescu, Marian Morcovescu, Sorin Marian și Monica Morcovescu

(12/29.08)

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

și servicii Internet in vestul Austriei, în 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);
e Limbă engleză nivel mediu;• Abilități de comunicare;

Oferim:• loc de muncă modern;• salariu atractiv + bonuri de masă;
e mediu de lucru atractiv și dinamic.

Depunerea CV-urilor se va face până în 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 Gîga, 
tel. 0720/400441.

(3SO64)

Cu adâncă durere familia îndoliată anunță încetarea din viață la numai 51 de ani a dragului lor fiu, soț, tată și bunic
Avram loanînmormântarea va avea loc vineri, 1 septembrie 2006, ora 13:00, în localitatea Băița.

Vei rămâne veșnic în inimile noastre.

Oferte locuri de muncă (74)

(12/29.08)

• SC Transilvania Building SRL angajează muncitori cali
ficați și necalificați în domeniul construcțiilor. CV-urile se 
vor trimite la tel./fax 232392 până în data de 9.09.2006.

(13/29.08)

• societate comercială angajează personal pentru 
instalație vopsitorie. Depunerea CV-urilor se va face la 
sediul firmei din Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 10 A 
(lângă Comandamentul de Jandarmi) până luni 4.09.2006. 
Tel. 0740/219486. (2/29.08)

niv.ua
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• La 94 de ani. Scriitorul egiptean Naguib Mahfouz, laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1988, a murit, miercuri, într-un spital public din Cairo, la vârsta de 94 de ani. Autor a 50 de romane,Mahfouz a fost în 1988 primul romancier de limbă arabă care a primit premiul Nobel pentru literatură și este singurul care a realizat această performanță până în prezent.
A primit cadou diamante

New York (MF) - Cântăreața Mariah Carey a primit cadou diamante în valoare de peste cinci milioane de dolari din partea fiului sultanului din Brunei. Vedeta este obișnuită să primească daruri scumpe din partea admiratorilor ei, însă n-a putut să nu fie uimită când i s-a livrat un cadou constând în diamante de 5,4 milioane de dolari.Pachetul a fost primit de cântăreață înainte de un concert pe care aceasta l-a susținut la New York. înainte de concert a sosit un trimis special din partea prințului Azim, fiul sultanului din Brunei. „Am fost trimis cu un avion special pentru a livra acest cadou”, a spus trimisul prințului în vârstă de 24 de ani. Trimisul i-a înmânat vedetei un set constând într-uh colier din platină cu un diamant de opt carate fără ape și un inel asortat.
Mutat pe stadion

Moscova (MF) - Concertul pe care Madonna îl va susține la Moscova a fost amânat de pe 11 pe 12 septembrie, pentru a disocia evenimentul de data la care au avut loc atentatele teroriste de la New York și Washington. Totodată, organizatorii concertului și edilii orașului au căzut de acord ca spectacolul să aibă loc pe stadionul Luzhniki al echipei de fotbal Spartak Moscova, nu pe esplanada Universității Lomonosov, cum era prevăzut inițial. S-a dorit și evitarea suprapunerii cu un meci de fotbal și faptul că locul inițial de desfășurare ar fi putut fi periculos pentru studenții care ar fi încercat să urmărească showul de la ferestrele universității. Până acum au fost vândute deja 36.000 de bilete.

S-a amânat
Moscova (MF) - Prima turistă spațială va ajunge mai târziu la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS) dacă lansarea navetei Soyouz va fi întârziată din cauza amânării lansării unei alte navete, Atlantis. Prima turistă spațială, Anoushe Ansari, o americancă de origine iraniană, și coechipierii săi, rusul Mikhail Turin și americanul Michael Lopez-Alegria, urmau să plece pe ISS la bordul unei navete Soyouz la 14 septembrie. Lansarea Soyouz se pare că va fi amânată până pe 18 septembrie. „Totul depinde de data lansării navetei Atlantis", a declarat purtătorul de cuvânt al Agenției Spațiale ruse, Igor Panarin.

Purcelușul se bucură de atenția publicu- : lui la expoziția „AgroRussia -2006” care s-a ‘ deschis marți, la StPetersburg. (Foto: epa) i ' . J

Au donat din încasări
New York (MF) - Produbătorii filmului „World Trade Center” au donat 2,6 milioane de dolari memorialului de la Ground Zero și unui grup de organizații de caritate legate de atentatele de la 11 septembrie. Suma reprezintă 10% din încasările pe care producția le-a obținut în Statele Unite în primul său weekend de difuzare. Jumătate din sumă va reveni memorialului de la Ground Zero din New York, care va costa peste 650 de milioane de dolari. Restul banilor vor fi împărțiți între trei organizații de caritate. Filmul lui Oliver Stone, realizat de Paramount, îi are ca protagoniști pe Nicolas Cage și Michael Pena, care interpretează rolurile unor ofițeri de poliție prinși ore întregi sub dărâmăturile turnurilor gemene.

OCEANUL 
INDIAN

tl Rezervorul de lichid sedimentar, aflat la 2.750 metri adânci

me, s-a format aproximativ acum 5 mffioane de ani.

„Vulcanii noroioși" se 
formează unde sedi

mentele clocotesc la suprafață, 
degajând aburi și gaze.

pjAcumulat prin forje tectonice sau 
hidrocarburi, gazul se infiltrează 

prin sedimente prin câpâturile 
stratului de rocă.

Nămolul din mlaștină continuă să se reverse
* Autoritățile Indoneziene se luptă să stăvi- , 
||eascg nOFOju| fierbinte și toxic care con- jA 
| tinuă să se extindă, provenind de la o jK 

j I sondă de gaz natural de pe insula Java, ifli

Marea Janta

£1 Terenul se scufundă încet, pe măsură ce se < 
— golește rezervorul.
3 Peste 10.000 de persoane au rămas fără 

locuințe, pe măsură ce nămolul a acoperit sate.

a GRAPHIC NEWS

Colecție inedită de scrisori
9

■ Colecția descoperită 
cuprinde 17 scrisori, 
toate datând din secolul 
al Xlll-lea.

Varșovia (MF) - O colecție de scrisori datând din secolul al Xlll-lea, descoperită printre bunurile unui veteran american din cel de-al doilea război mondial, a fost adusă înapoi în Polonia. Unele dintre scrisorile din colecție au fost scrise de Papi, iar cea mai veche datează din 1256.Colecția a fost descoperită de Philip Gavin, american din Wisconsin, după moartea tatălui său, George Gavin, care adusese scrisorile acasă ca trofeu de război. Ele provin din arhivele din Wroclaw, oraș din sud-vestul Poloniei
Țintesc Oscarul via Veneția
■ Filmele americane din 
competiția pentru Leul 
de Aur de la Veneția 
speră să atragă atenția.

Veneția (MF) - Filmele americane din competiția pentru Leul de Aur de la Veneția speră să atragă atenția publicului la festivalul care a început ieri, pentru a-și crește astfel șansele de a intra în cursa pentru Oscarurile din 2007.Festivalul, care durează 11 zile și are loc la Lidd, a început cu filmul „The Black Dahlia”, povestea a doi polițiști care primesc misiunea să ancheteze o crimă brutală comisă asupra unei actrițe necunoscute publicului. Acțiunea are loc în 1947. Filmul, regizat de Brian 

Adolf Hitler, posedat (Foto: epa)

care a aparținut Germaniei și s-a numit Breslau înainte de al doilea război mondial.Scrisorile au fost returnate de Neal Pease, profesor de istorie ia Universitatea din Wisconsin, și predate lui Wla- dyslaw Stepniak, director adjunct al Arhivelor Naționale poloneze.„Documentele au o foarte mare valoare arhivistică și istorică, însă conținutul lor va fi dat publicității după ce va fi analizat complet, lucru care ar putea necesita o perioadă mare de timp”, a spus Dariusz Ganczar, oficial al arhivelor.Scrisorile au fost păstrate într-o stare foarte bună, iar cuvintele în latină sunt încă vizibile pe suportul din piele de animal pe care au fost scrise.

Brian de Palma alături de Scarlett Johansson (Foto: epă)de Palma, are la bază un roman polițist de James Ellroy și le are în distribuție pe Scar
Erau posedați de diavol

Vatican (MF) - Adolf Hitler și Stalin au fost posedați de diavol, potrivit exorcistului-șef de la Vatican, Gabriele A- morth. Preotul Gabriele A- morth, exorcist în care are încredere Papa Benedict al XVI-lea, a făcut această declarație într-un interviu pentru Radio Vatican. Preotul Amorth a efectuat peste 30.000 de exorcizări de-a lungul timpului. „Sunt convins că nazișii

iailldia Născută 
-ta zodia Taur, 1» 
plac plitabitofie și‘ 
gastronomia.’ ffl www.’iiion.ro

(Foto; Cristian BQrpșkj

lett Johansson și Hilary Swank. Potrivit observatorilor de la Hollywood, festivalurile 

de la Veneția și Toronto sunt importante pentru stabilirea principalilor concurenți la premiile Oscar. Anul trecut, < „Brokeback Mountain” a avut premiera la Veneția și a câștigat premiul Leul de Aur, ceea ce a ajutat filmul să fie unul dintre favoriți la câștigarea statuetei pentru „cel mai bun film”.Mai țintesc spre Oscar „The Fountain”, în regia lui Darren Aronofsky, „Infamous”, în regia lui Douglas McGrath și „Children of Men” al lui Alfonso Cuaron. Regizorul David Lynch este așteptat la Veneția cu „Inland Empire”, Jackie Chan cu „Rob-B-Hood”, Kenneth Branagh cu premiera „The Magic Flute” și Paul Ver- hoeven cu „Zwartboek”.
erau cu toții posedați. Tot ce trebuie să faci este să te gândești la ce au făcut Hitler și Stalin. Aproape sigur erau posedați de diavol”, a spus el. Potrivit unor documente secrete de la Vatican, care au fost recent declasificate, Papa Pius al XH-lea a încercat să realizeze de la mare distanță exorcizarea lui Hitler, operațiune care nu a avut succes.

Tomatina în jur de >40.000 de „luptători” au i participat la „Tomatina". |bătaia cu roșii care are I loc, în fiecare an, pe jstrăzile orașului spaniol Bunol. (Foto: EPâ) I

iiion.ro

