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Vremea se menține frumoasă. Cerul va 
fi variabil.

dimineața la prânz

A murit înainte de nuntă
seara

Sâmbătă seara cluburile din municipiul 
t reședință de județ au avut parte de o atmos feră incendiară. (Foto: cl)

■ Un tânăr și-a pierdut 
viața, iar prietena sa a 
fost grav rănită, într-un 
accident de circulație.

Zdrapți (M.T.) - Tragicul eveniment rutier s-a petrecut sâmbătă seară, în jurul orei 18:30, în localitatea Zdrapți, în

timp ce tinerii se îndreptau cu un autoturism Dacia spre Căminul Cultural din localitate, unde avea loc o nuntă, în timp ce conducea autoturismul Dacia 1300, pe DN74 în satul Zdrapți, Loredan B., de 19 ani, din comuna Bucureșci, pe direcția Brad - Abrud, ia kilometrul 9+900, a derapat și

a intrat pe contrasens, unde a fost lovit în partea laterală dreapta de autoutilitara Iveco Euro Cargo, care circula regulamentar din sens invers, condusă de Florin S., de 26 de ani, din comuna Copăcel, județul Bihor. în urma impactului, șoferul Daciei și pasagera din dreapta au fost

preluați de ambulanțe și transportați la Spitalul Județean Hunedoara - Deva. Tânărul nu a mai putut fi insă salvat, acesta a decedat în drum spre spital. Luminița, rănită grav, care ocupa locul din față dreapta, a fost internată la Spitalul județean, în comă de gradul doi. /p.3
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Topul constructorilor auto
Un constructor român câștigă în medie 2,34 euro pe oră, 
fiind astfel cel mai prost plătit în domeniul său de

e»,.“

SUA

japonia

Grata: c. 1..

Aproximativ 350 de motocicliști au venit din Ungaria pentru a doua oară cu scopul de a face donații Fundației Sf. Francisc din Deva. Ei au oferit peste 10.000 de euro și cadouri celor 400 de copii săraci din județ aflați în grija fundației. Copiii au beneficiat și de o plimbare cu motocicleta, după care le au oferit oaspeților un spectacol. (Foto: cl)Mai multe fotografii pe www.huon.ro
. ........ ... ....

Ne apărăm dreptul la Bruxelles

I
sursa. Asociația germană a ccnstructuriloi de aotarntjbife

RECLAMĂ

■ Românii se pot 
adresa firmelor specia
lizate în lobby pentru 
a-și susține cauza.

Deva (C.P.) - Rolul asociațiilor profesionale în susținerea propriilor interese trebuie să crească, odată cu intrarea în UE. La Bruxelles se fac tot timpul vizite de lobby pe grupuri de interese

profesionale. „A nu se înțelege că se trag sfori! Transparența în ceea ce privește activitatea Parlamentului UE este totală. Oricine poate ști de pe site-ul instituției ce acte normative se discută. Dacă se dezbate o modificare ce vizează industria textilă, spre exemplu, asociațiile profesionale din domeniu, dacă consideră că schimbarea le lezează activitatea, pot face

lobby în acest sens, susținân- du-și argumentat cauza. Pentru aceasta, la Bruxelles activează foarte multe firme specializate în lobby”, precizează Ana Zsok, formator „Team Europe”, care a efectuat recent o vizită la Bruxelles. Astfel că asociațiile profesionale trebuie să strângă rândurile și să aibă un punct de vedere comun pe care să-l susțină,

Protest
Deva (C.P.) - Instanțele și Parchetele din România își vor suspenda activitâtea astăzi, între orele 10.00 și 10.30, în semn de protest față de recentele modificări legislative. Acțiunea de protest a fost anunțată ieri de către Asociația Magistraților din România.

Executor, cercetat penal
■ Un executor judecă
toresc este cercetat la 
Petroșani pentru 
înșelăciune și fals.

Petroșani (MF) - Executorul judecătoresc și directorul unei firme sunt cercetați pentru înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, pentru că cei doi ar fi creat Regiei de Apă din Valea Jiului un prejudiciu de 200.000 lei. Executorul judecătoresc Florin Vrabie l-ar fi ajutat anul trecut pe

directorul unei firme din Ani- noasa să obțină, de la RAAVJ, 118 contracte de cesiune pentru recuperarea datoriilor de la diverși beneficiari ai serviciilor oferite de Regia de Apă. Cei doi au pus în executare titlurile însă, potrivit anchetatorilor, au omis să anexeze la dosare toate documentele de încasare a banilor. Potrivit polițiștilor, prejudiciul nu a fost recuperat. Executorul judecătoresc este pentru a doua oară în vizorul or-ganelor de cercetare penală.
ziua de marți, 26 septembrie, va aduce o știre pentru cartea de istorie: România va adera la UE la 1 ianuarie 2007. /p.2 (Foto: EPA)
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• Demitere. Biroul Permanent Central al 
bătă, cu 13 voturi „pentru", demiterea se
cretarului general al TNL, Florin Ulmeanu, 
pentru comportament neadecvat. Președin
tele TNL, Cristian Adomniței, a declarat că 
hotărârea a fost luată în urma prezentării 
unei scrisori semnată de 44 membri ai 
Biroului Permanent Central al TNL.(MF)

• Atentate. Douăsprezece persoane, prin
tre care și trei polițiști, au fost rănite sâm
bătă, de explozia unei bombe amplasate în- 
tr-un camion, în fața unei secții de poliție, 
în orașul Igdir din estul Turciei, au anunțat 
reprezentanți ai forțelor de ordine, citați de 
Reuters.(MF)

Plângere 
împotriva CNSAS 

Tftrgoviște (MF) - Fos
tul președinte Emil Con- 
stantinescu i-a acuzat 
pe membri CNSAS că au 
Încălcat legea de organi
zare și funcționare a in
stituției pe care o repre
zintă, în acest sens el 
depunănd o plângere la 
Parchetul de pe lângă 
înalta Curte de Casație 
și Justiție. „în acest mo
ment membrii CNSAS, 
și cei din vechiul Colegiu 
și cei din cel nou, au în
călcat propria lor lege 
de funcționare și orga
nizare. De aceea, am re
curs la o plingere pena
lă la Parchetul de pe lân
gă înalta Curte de Casa
ție și Justiție, pentru că 
este foarte gravă aceas
tă idee a unor funcțio
nari publici, demnitari, . 
care nu-și respectă legea 
de organizare. Legile nu 
se discută. Dacă terme
nul de finalizare a cerce
tărilor este de trei luni, 
el trebuie să fie de trei 
luni. Depășirea lui tre
buie să fie sancționată", -i 
a spus Constantinescu, j 
referitor la faptul că i 
membrii Colegiu
lui. CNSAS nu 
au răspuns în 
termenul 
legal de trei 
luni la cere
rile 
puse.

Radu Barceanu
(Foto; FAN) 

Breceanu vs. 
Hasotti 
București (MF) - Vice
președintele PD Radu 
Berceanu a apreciat 
că decizia liberalilor 
de a-i sancționa pe 
membrii care ocupă 
locurile cele mai favo
rabile în sondajele de 
opinie este o .sinuci
dere politică". .Libe
ralii sunt niște sinuci
gași. Nu pot să înțe
leg altfel atitudinea 
lor, în momentul în 
care sondajele de opi
nie îi plasează pe pri
mele locuri, după Tra
ian Băsescu, pe Mona 
Muscă și pe Theodor 
Stolojan", a spus Ber
ceanu. în replică, vi
cepreședintele PNL 
Puiu Hașotti susține 
că democratului Radu 
Berceanu i se potriveș
te foarte bine prover
bul „câinele moare de 
drum lung și prostul 
de grija altuia". Ha
șotti este „nedumerit” 
de faptul că Radu Ber
ceanu se arată îngrijo
rat de o eventuală 
plecare din PNL a lui 
Valeriu Stoica și Theo
dor Stolojan.

Fără dauze
■ Franco Frattini: „Comi
sia Europeană va reco
manda aderarea fără 
clauze de salvgardare".

’ Londra (MF) - Comisia Euro
peană va confirma, mâine, a- 
derarea României și Bulgari
ei la Uniunea Europeană la 1 
ianuarie 2007. Comisia Euro
peană va recomanda aderarea 
României și Bulgariei la UE 
fără activarea imediată a clau
zelor de salvgardare, a decla
rat comisarul european pen
tru Justiție, Franco Frattini.
Ajutor de la UE

CE a decis că „nu este ne
cesară" impunerea imediată a 
clauzelor de salvgardare în 
cazul României și Bulgariei, 
a afirmat Frattini. „Nu vom ce
re aplicarea imediată a clau
zelor de salvgardare, însă aceas
tă posibilitate există în con
tinuare, deoarece ea este sti
pulată în Tratatul de adera
re", a adăugat el.

Sommet-ul 
francofoniei

București (MF) - Premie
rul Călin Popescu Tăricea
nu consideră că populația 
ar trebui anunțată că cir
culația în București va de
veni un infern în perioa
da Sommet ului Francofo
niei și îi sfătuiește locui
torii orașului ca în aceas
tă perioadă să circule pe 
jos sau cu transportul în 
comun. „Consider că popu
lația ar trebui să fie bine 
informată că circulația va 
deveni un infern in zilele 
sommet-ului pentru că sunt 
câteva culoare rezervate 
numai pentru mașinile ofi
ciale", a spus premierul. 
Tăriceanu a făcut un apel 
la populația Bucureștiului 
să nu folosească autoturis
mele personale, ci mijloace
le de transport alternativ.
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România în forumurile europene.

întrebat de ce respinge va
rianta impunerii de clauze 
provizorii, încă de la început, 
Frattini a precizat „Nu este ne
cesar. (în schimb), vom pune

Autonomia Secuiesc

Cristian Diaconescu (Foto: epa)

M „Tăcerea Guvernului 
și a președintelui față 
de declarațiile lui Marko 
Bela este suspectă".

Miercurea Ciuc (MF) - Pre
ședintele UDMR, Marko Bela, 
a declarat că ceea ce este demn 
de remarcat este prezența ma
joritară a primarilor din Ți- 
mitul Secuiesc care au votat 
în unanimitate declarația de

(Foto: EPA)

la punct un mecanism prin 
care să ajutăm îndeaproape 
România, în activitatea de for
mare și în asistența acordată 
judecătorilor și procurorilor".

constituirea a „Uniunii pen
tru Ținutul Secuiesc". Potri
vit lui Marko, pentru obține
rea autonomiei Ținutului Se
cuiesc este nevoie de schim
barea cadrului legislativ româ
nesc, dar și a Constituției. 
Marko Bela este convins că 
„aceste eforturi vor deveni 
valori comune atât ale comu
nității maghiare, cât și a na
țiunii majoritare din Româ
nia, țară care-și asumă spiri
tul și valorile europene".
Tăcere suspectă

Purtătorul de cuvânt al PSD, 
Cristian Diaconescu, consideră 
„suspectă" tăcerea Guvernu
lui și a președintelui Traian 
Băsescu față de afirmațiile 
„deosebit de grave" făcute de 
vicepremierul Marko Bela cu 
privire la autonomia teritori
ală a Ținutului Secuiesc și 
cere Executivului o reacție. 

începând de la 1 ianuarie 
2007, când cele două țări ar 
urma să se integreze în UE, 
iar judecătorii români și bul
gari vor putea să emită man
date de arestare europene, 
care să aibă putere executo
rie în oricare alt stat membru 
al blocului comunitar.
Clauze Impuse

Cu toate acestea, miniștri 
reformatori și oficiali din 
România și Bulgaria au fost 
primii care au recunoscut că 
sistemul juridic din cele două 
țări este marcat de acte de 
corupție și de legături cu 
crima organizată, comentează 
publicația. Demnitari brita
nici au argumentat, neoficial, 
că impunerea clauzelor de 
salvgardare ca măsură provi
zorie în cazul României și 
Bulgariei reprezintă singura 
cale de a exprima temerile 
serioase cu privire la proble
mele încă existente în dome
niul justiției, în cele două 
țări, subliniază cotidianul.

Marko Bela (Foto: EPA)

El consideră că tăcerea pre
ședintelui Traian Băsescu tre
buie să dea de gândit, cu at$’' 
mai mult cu cât acesta este ga
rantul Constituției. Purtătorul 
de cuvânt al PSD consideră că 
persoanele aparținând mino
rităților naționale au destule 
drepturi și libertăți în Româ
nia, iar afirmațiile lui Marko 
Bela merg împotriva sensului 
european al protecției drep
turilor acestor persoane.

Manifestațiile de protest 
continuă în Ungaria

Budapesta (MF) - Protestatarii reuniți în 
fața Parlamentului din Budapesta, in cea 
mai amplă manifestație de până în prezent, 
au promis că-și vor menține eforturile de 
înlăturare de la putere a premierului Ferenc 
Gyurcsany, însă analiștii susțin că acesta ar 
putea supraviețui crizei. Circa 40.000 de per
soane s-au reunit sâmbătă seară în piața 
Parlamentului din Budapesta, după o săptă
mână întreagă de demonstrații în care au 
cerut demisia premierului socialist. „Protes
tele noastre nu vor încetă până când Guver
nul nu-și va prezenta demisia", a declarat 
Tomas Molnar, organizator al mitingului. 
„Vrem să înlăturăm de la putere actualul 
guvern postcomunist", a adăugat el.

Mișcările de protest din Ungaria (Foto: epa>

alege Varianta militară 
pentru conducerea ser
viciilor secrete.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu va desem
na, totuși, militari la șefia 
SRI și SIE, favoriți pentru 
ocuparea posturilor de direc
tori fiind actualii interimari, 
Florian CoIdea și Silviu Pre- 
doiu, au declarat surse din 
PD. „Traian Băsescu a ales, 
totuși, soluția militară pentru 
desemnarea directorilor SRI 
și SIE. Se pare că cei doi șefi 
de servicii secrete vor fi actu
alii interimari, Florian Col- 
dea, de la SRI, și Silviu Pre-

Puncte pentru imigranți
Londra (MF) - Ministrul 

britanic de Interne, John Reid, 
va prezenta în discursul său 
de la congresul Partidului La
burist un „sistem pe bază de 
puncte" pentru selectarea imi
granților din România și Bul
garia care vor fi acceptați pe 
piața muncii din Marea Bri
tanic. Sistemul pe bază de 
puncte va fi asemănător celui 
folosit în cazul imigranților 
din afara țărilor UE și va re

carieră la 
doiu, de la SIE", au afirmat 
sursele citate.

Aceleași surse au precizat 
că președintele nu a dorit să 
nominalizeze oameni politici, 
pentru a arăta că nu se mai 
poate vorbi despre influența 
factorului politic asupra ser
viciilor de informații. „în plus, 
prin numirea unor militari, 
se dorește a se dovedi pre- 
dictibilitatea serviciilor româ
nești, care vor merge pe o li
nie de profesionalism, de apo- 
litizare totală", au mai spus 
sursele democrate. Parlamen
tarii PC vor vota candidații 
propuși de Traian Băsescu la 
șefia SRI și SIE doar dacă 
aceștia vor fi profesioniști, 
„oameni neantamați politic"

compensa calificarea profe
sională și experiența în câm
pul muncii, precizează publi
cația. Oficiali din cadrul Par
tidului Laburist au declarat 
că Reid este decis să arate că 
guvernul „adoptă măsuri du
re" împotriva imigrației, pe 
fondul temerilor opiniei pu
blice cu privire la valul de 
muncitori care vor imigra în 
Marea Britanie după aderarea 
României și Bulgariei la UE.

SRI si SIE

Un nou duel. (Foto: EPA)

și care să aibă „un trecut ina
tacabil", a declarat, duminică, 
într-o conferință de presă, se
cretarul general adjunct al PC 
Codrin Ștefănescu.

Negocierile încep fără SUA
Berlin (MF) - Franța, Ma

rea Britanie și Germania 
sunt dispuse să poarte ne
gocieri cu Iranul chiar dacă 
Teheranul nu-și va suspen
da mai întâi programul de 
îmbogățire a uraniului, în
să Washingtonul nu va par
ticipa la tratative.

Iranul a refuzat, până în 
prezent, să-și suspende pro

Axa reală 
a României

București (MF) - Pre
ședintele PIN, deputatul 
Cozmin Gușă, a declarat, 
duminică, că „axa reală" 
pentru România este Wa
shington - Moscova, aceas
tă direcție fiind „sugera
tă" atât de președintele 
SUA, George W. Bush, în 
2002, cât și de cel rus, Vla
dimir Putin, la începutul 
anului 2005. El a opinat 
că, în prezent, politica nu 
mai înseamnă geo-politi- 
că, ci înseamnă petro-po- 
litică. „Europa este depen
dentă de gazul și de petro
lul rusesc", a subliniat li
derul PIN.

gramul de îmbogățire a 
uraniului, afirmând că am
bițiile sale nucleare sunt 
destinate numai unor sco
puri civile. .

Țările occidentale susped-" 
tează insă Iranul că vrea să 
obțină arma atomică. Sco
pul acestei noi strategii ar 
fi acela de a readuce Tehe
ranul la masa negocierilor.
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• Infracțiuni la TF. Polițiștii TF au constatat în săptămâna care a trecut 12 infracțiuni, dintre care șase în flagrant. Au fost constatate trei infracțiuni de furt calificat, una de complicitate la furt calificat, două tentative de furt, o distrugere și o semnalizare falsă și cinci infracțiuni pentru pătrunderea fără drept în zona siguranței feroviare. (M.T.)

Hunedorenii se distrează!

__________________________
>

Noi uniforme 
la pompieri

Deva (M.T.) - Guvernul a stabilit ca uniforma și însemnele să fie distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate acestuia. Pentru echiparea personalului militar din IGSU s-au propusurmătoarele: uniforma de ceremonie - de culoare neagră - pentru generalii și ofițerii cu funcții de conducere până la șef de serviciu,respectiv comandant de detașament. Uniforma de reprezentare, uniforma de serviciu, uniforma de oraș, uniforma de clasă, uniforma de instruire și echipamentul special de protecție și lucru, toate vor avea culoarea bleu- navy. însemnele de grad se aplică pe epoleții treflă de culoare alb-argin- tie la uniforma de ceremonie și pe un manșon textil realizat din culoarea uniformei pentru celelalte tipuri de uniforme. Acestea sunt: ^tele metalice argintii conturate cu fir .roșu, pentru generali, trese' din fir metalizat pentru ofițeri și galoane alb- argintii brodate pentru subofițeri și militarii angajați pe bază de contract.

în acțiune

Prinși de 
jandarmi
Râu de Mori (M.T.) - 
Patru bărbați din 
comuna Râu de Mori 
au fost prinși de o 
patrulă a jandarmilor 
montani, în timp ce 
încercau să fure 
aproximativ 50 metri 
de cablu telefonic din

■ Dacă te întrebi cum 
se distrează tinerii de
veni, www.huon.ro îți 
răspunde: foarte bine!

Deva (M.Ș.) - în anumite cluburi, distracția este la ea acasă! Sâmbătă seară am dat o raită prin mai multe locații menite să asigure voia bună. Surprizăăă!!! Era mai mult decât atât, era distracție la maxim! Cluburile John's Cafe și Rock&Blues&Jazz din municipiul Deva au fost și de această dată asaltate de tineri dornici de petrecerea unui week-end bestial.Iar pozele alăturate sunt mai mult decât sugestive... După cum se poate vedea, suntem la un click distanță de tine!
www.haon.ro $

Vezi alte fotografii pe
party.huon.ro V.J

Rock&Blues&Jazz pentru noi

La John's vin băieți frumoși Hai să ne distrăm sâmbătă seara! (Foto: CL)

cupru. Alin D„ de 27 
de ani, Petru D., de 

; 34 de ani, leronim
P„ de 36 de ani, și 

; Mihai T., de 43 de 
: ani, din localitate, 

voiau sa fure cablul 
: dintr-o rețea telefo

nică ce aparține soci- 
i etății Hidrocon- 
i strucția, iar prejudiciul 
i a fost recuperat.

„Celor patru le-au 
fost întocmite acte 

i de constatare pentru 
; comiterea infracțiunii 

de furt calificat aces
tea urmând să fie 

i înaintate, pentru 
,1; - continuarea 
;j; cercețărilprifParchetu-.

lui de pe lângă 
Judecătoria Hațeg", 

; declară maior 
; Gheorghe Matei, din

cadrul Inspectoratului 
i Județean de Jan

darmi, Hunedoara.

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

să citiți GRATUIT Cuvântul Liber: j
I - Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara j 
I - Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

1 ■ - Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
| - Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din I
ii Hunedoara |

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

doara
- S.C Star Ice S.R.L, din Deva , t

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva i
r Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Staiefia

- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decedai bloc

M, parter {

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.

.întrebarea săptămânii: Dacă 
'îăine ar fi alegeri, l-ați vota pe 
îiigi Becali președinte?

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.

Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 29 sep
tembrie, ora 24.

O nouă tragedie pe șosea
■ Cei doi tineri impli
cați sâmbătă în tragicul 
accident rutier urmau 
să se căsătorească.

Mihaela Tămaș

mihaela.tama5@informmedla.ro

Zdrapți - Tragedia care s-a produs în localitatea Zdrapți a șocat întreaga comunitate din zonă. Cei doi tineri se îndreptau, în momentul pro- (Foto: CL)Dacia a fost distrusă aproape completducerii accidentului, ’. spjfefCăfiiinttl Cultiifîff!airf!ibc2ffPbitîhtîS/ pfehtru ‘stabilirea cu tate, la nunta unor prieteni și erau hotărâți ca în curând să se căsătorească și ei. „în cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările con-
exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragicul accident rutier”, declară subinspector Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al

Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara. Tânăra este internată la secția ATI a Spitalului Județean Deva, iar medicii susțin că starea acesteia este stabilă.

Burse pentru 
scriitori

Deva (S.B.) - Uniunea Scriitorilor din România (USR) inițiază o serie de burse de creație literară, constând într-o lună de cazare și masă la Casa Scriitorilor - Neptun. „Stagiile” vor putea fi realizate anual în octombrie, noiembrie, martie, aprilie și mai. Tinerii trebuie să depună o cerere la USR și o descriere: a proiectului literar. După- o-lună, bursierii vor aduce la USR fragmente din opera la care lucrează pentru a se obține o publicare.
Săpături la Castel

Hunedoara (S.B.) - Pentru că se cere eliberarea unei autorizații de construcție în zona cu încărcătură arheologică de pe Dealul Sânpetru (Grădina Castelului Corvi- nîlor), vor demara noi săpături. Abia la finalizarea acestora se va putea acorda autorizația cerută. Arheologii presupun că în zonă, sub terenul pe care este Cimitirul reformat, există o cetate feudală timpurie din secolul VIII. Prin urmare săpăturile prevăzute a fi făcute de urgență vor scoate la iveală artefacte și noi vestigii istorice de mare însemnătate pentru zona Hunedoarei, în care s-au efectuat săpături sistematice.

Castelul Corvineștilor

Prinși la furat
Deva (M.T.) - Patru minori au fost prinși de polițiștii deveni, în timp ce încercau să fure mai multe bunuri dintr- o cofetărie. Cei patru au fost prinși în flagrant de o patrulă a polițiștilor de la Biroul de Ordine Publică Deva. Valoarea totală a prejudiciului creat a fost de 620 de lei noi. Tinerii sunt acum cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Ai verde pentru
planurile tale

Credit ușor, în lei grei!

www otpbank.ro
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http://www.huon.ro
http://www.haon.ro
party.huon.ro
mailto:mihaela.tama5@informmedla.ro
otpbank.ro


luni, 25 septembrie 2006 cww

ÎiSt^- sîriăscut scrtttQrul »meric»n Wllllim Faulkner

Mart, Hmh. «MfeMțl d« munci

. S881SÎS®

(foto) («Superman»). In urma unul accident de caiârla. 
ultimii nouă ani din viață a trăit paralizat de la urniri în 
iw fin ■ *)■
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1*10 - jO'icritiS j^rmăn Erteh Marii

Cer senin. Maxima va fi de 23°C, iar mi
nima de îrC.

Prognoxa pentru doui sile
MaițL Cer mai mult senin. Maxima va fi 

de 24°C, iar minima de 11°C.
Miercuri. Cer senin. Temperatura ma

ximi 28°C. Minima va fi de circa 14°C.
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Caprtapțt

Cltava oportunități «par la începutul »*pt*m*nil jl nu ar 
trebui st la lefi »l-țl «apt. Ta îndrepți spre succes zilele 
acestea. Este Important si fll realist.

O

Calendar Creștin-Ortodox_____________________ __
Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie egipteanul; Sf. Serghie de 
la Radonej.

-V ‘ -x i . . •

Calendar RomanfrCatttlid_________ \
Sf. Nicolae de Flue, pustnic.

Calendar Greco-Catollc__________________________
S. Eufrosina, c.

Soluția Integram») tan numărul praoedant T - E - LEI - hamali - AD - la - TRUDI 
- LEST - ES - F - RISC - CAI - NEV - ADANC - E - IT - ATEI - GV - AUR - VL - 
RASI - TO - CAP - ULUIT - JAF - INEL - PISOI - U - ARC - IURTA - FIER

INTEGRAMA Al DIZLIGAT, SO RON Al CAȘTIGATI
In perioada 1-26 uptambrla, Cuvtntul liber vrea 
>*-l damoratreel din nou cit da ușor ta pop juca cu 
cuvintele. Deilaagl corect Intagrama aplruU In 
flecare ediție a ziarului (1 Mnltee alMuri da talonul 
completat, pe adresa redacției: Mm. str, 22 Decetn- 
brle, nr. 37A. sau la OPt, <7 3, Dam. sau depunea 
In cutiile specials Cuvtntul liber, pini In 30 septem
brie. Extragerea va awa loc h 2 octombrtt. ora 16.30, 
la sediul redacțal, In prezente unei comisii.
MHMNl IȘTI UtraHMT M tiOUMI VMDMCI. 
Informat» atplknentere la nr. 0254-21127S, mt 6106. 
Persoana de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform 
Media fl nld rudele acestora de gradam 1 |l II.

Nume............  qL
Prenume............................................. JL
Adresa...................................................M

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

DA □ NU □

Mm

/5b

Energie electrici
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, pen
tru executarea de lucrări programate, între orele: 
8.00-14.00 în localitatea Covragi ți în orașul Hațeg.

asamfla» <________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întrerupta în Deva, 
între orele:
8.00 - 12.00 fit cartierul Gojdu (partial) și pe Str. Gemet

Prăjitură cu fructe

Ingrediente: 300 g făină, 300 g unt sau 
margarină, 300 g zahăr, 6 ouă, 1 plic cu 
zahăr vanilat, fructe.

Mod de preparare: Se freacă bine untul 
cu zahărul până devine ca o spumă. Se 
încorporează în compoziție unul câte unul 
gălbenușurile și se freacă după flecare. Se 
adaugă apoi făina și albușurile bătute 
spumă tare. Se unge tava mare a aragazu
lui cu unt, se toarnă compoziția și deasupra 
se pune un rând de vișine (sau cireșe), fără 
sâmburi, una lângă alta, scurse bine de suc. 
Se dă tava la cuptor pentru 25 de minute. 
Când prăjitura este gata, se pudrează cu 
zahăr vanilat și zahăr pudră.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

La începutul săptâmânll al 0 «lipire, vrezi totul dlntr-o altă 
perspectivi. Hotlrlșta-H dac* «te un lucru pentru care 
merit* s* lupți. Al țeluri mari da atins.

fi-
' *»' I

atmini
Nimic nu * ușor M «u warțl. O mho«n* pe c«r« o cm- 
ildiFl un prlitin bi Hwraitra v«dr sl«Mtw*. 
O tigtindi aicumi bivlnt public*.

....... .a
@rlc« ipul luni șl marți ipuna clari Nu »ia poalbllltBta Șa 
a ia imarpra» cuvlntala. $1 mlarcwl nu Ifta pa nimmS a* 
ia ocupa St bugatl ' ‘5’-

i**

Doar pentru că știi ce vrei, nu îmiamnă ci r-wouls UI fH 
arogant. Ca o măsură de precauție, încearcă să-l «juți pa 
alții la înconutul siptămlnll.

Fecioară
La începutul săptămânii totul merge cum vrei. Meriți asta 
df mult timp, felurii ambițioase pie cere țl le-al stabilit mi 
a fl o« atins mal mult ca aricind. «

Balanță
Săptămina asta vel avu o senzație de instabilitate. Te simți 
ciudat. Evit* s* te cărți cu autoritățile, stal In banca ta șl 
glndațte-te c* totul va fl bine în curând.

Scorpion
Ești foarte hotărât săptămâna asta. încearcă s*-l «luci pa 
toți pa aceeași linia cu tina înainta de a te îndrepta Spre 
victorie. încrederea este cheia succesului.

SbgetMor
Ești un magician când vina vorba da bani, luni $1 marți. Faci 
și Imposibilul fSr* s* cheltuiești un ban In plus. Șl pân* 
miercuri, val impresiona oamenii și în alte fetal.

Dac* Iți poți face o poză luni sau marți, fâ-oi Vor fl zile pe 
care vel vrea să țl le amintești. Toată lumea va face ceea 
ce trebuie $1 vel avea parte de recunoștință.

Vflraitar .
Dac* nu găsești o modalitate de a te disciplina, vei greși 
luni și marți. Nici o cafea p£.«ă nu termini lucrul? Este dls-_ 
trectivMablxatMM de.9bî«ti^ St*.'

Pești »

La începutul săptămânii, prieteni din cercuri înalte îșl fac 
Intrarea bi viața ta profesional*. începând de joi vei dori 
$* răsplătești șl echipa cu care al lucrat.

PRO TV flBIENA 1 || TVR 2 |I ACASĂ

730 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

835 Clinele meu dep- 
vEStomanull (comedie, 

SUA, 1969). Cu: Jim 
Begg, Jason Fithian. 
R.: Robert Stevenson

930 Parteneri de week
end (r) 

1030 Teleshopping 
1035 Spectacolul ken»... 

văzut de loan Gri- 
gonscu. Re valea 
castelelor

11:10 Surprize, surprize... (r) 
13:55 Cetebritățtie timpului

Btău(s) 
1430 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
1530 Teleshopping 
1530 Kronfi: EmHune ta 

limbo maghiarii
1730 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
17:10 Sănătate pentru toții 
1830 Misterele din Sankt

El Petersburg (ep. 61, 
dramă, Rusia/SUA, 
2006)

1930 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

730 Știrile ProTV.
CesetatimpUi 
doctore? 

9:10 Omul care aduce
cartat

I
$
I
t
i

i
i

> 9:15 Tânăr șl neliniștit
El (film serial reluare) 

1030 ProMotor (r) 
1030 Te vkI la Știrile ProTV 

(reluare) 
11300 nouă viață (r) 
1230 Rebel to California (r) 
1330 Știrile ProTV 
1330 Meseriașii (r) 
1430 Michael (film, r) 
1630 Tânăr șl neliniștit (s). 

Cu: Eric Breeden,
▼ EIJoshua Morrow, Lau- 

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

1730 Știrile ProTV. Vremea 
17:45 Frenfia Bundy (s). Cu: I 

Ed O'Neill, Katey

cu Mircea Badea. 
Revista presei

730 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

930 In gura presei 
(reluare)l

i

1

»

. 1
• I.

I 
3

I
J

3
I
T

1

Ed O'Neill, Katey 
HSagal, David Garrison, 

Amanda Bearse, 
Christina Applegate 

18:55 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTv. Sport

Vremea

I

Utiuaiej
1030 Concurs interactiv 

11130 
S' ---

i

> 1230 Secretul Măriei (serial) 
J1330 Observator cu Simona 

Gherghe
' 1345 Noaptea erorilor 

(divertisment) (reluare)
! 1630 Observator
; 1645 9595, te tovață ce să 

fad
; 1830 Vocea inimii (serial, 

Bdramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu

Anastasia (s, dramă, 
El Rusia, 2003). Cu: Elena 

Korikova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

J _____ _________
1930 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Ludan Mândruță. 
Sport Meteo

s

i

20:15 Reflector
2045 lartă-măl Prezintă

Raluca Moianu
22:15 Efectul MG. Prezintă 

Gianina Corondan și 
Mihai Anton

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2330 Prim plan
23:45 Nocturne

0130 Crime perfecte (ep. 8, 
Sthriller, SUA 1993).

Cu: Dan Hedaya, Peter 
Holland 

1:1 tegele din Texas 
«(dramă, SUA, 2002).

Cu: Patrick Stewart
245 Jurnalul TVR (r). 

Meteo
345 lartă-mă! (r)
530 Nocturne (r)
540 Crime perfecte (r) (ep. 
0 8, thriller, SUA 1993).

Cu: Dan Hedaya, Bar
bara Howard

6:15 Sănătate pentru toții 
(reluare)

I
2030 Jaf la Wl|m

P(film artistic, 
acțiune, SUA 1996). 
Cu: C. Thomas 
Howell, Sophie Ward, 
Jeff Kober. R.: C. 
Thomas Howell

22:15 la Bloc
(primul episod) 

2330 Știrile ProTv. Sport 
2345 Dispăruți filă urmă (s, 

0SUA, 2002). Cu:
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murdano < 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Taiaîay 

045 kstrim tivi

* 2045 Revanșa starurilor
) (emisiune de 

divertisment)
2330 Observator 

cu Andreea Beredeanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport

830 Visuri fără preț (r) 930 Cio
colată cu piper (s) 1030 Al șap
telea cer (s) 1130 Bărbatul 
visurilor mele (r) 1230 Iubirea 
mea, păcatul (s) 1330 Mindu- 
na (s) 1430 Jurământul (s) 
15:15 Rețeta de acasă 1530 
Visuri fără preț (s). Cu: Karyme 
Lozano, Cristian de la Fuenete, • 
Laura Zapata, Victori Camara, 
Olivia Collins 1630 Poveștiri 
adevărate 1730 De 3x femeie 
1830 Rebelde (s) 1930 SOS,

; 730 ABC... de ce? (r) 730 Ma- 
ry-Kate și Ashley în acțiune (s, 
SUA 2001) 830 De la carte la 
film (r) 930 Coolmea distrac
ției estivale (r) 1030 Tonoma- 
tul DP2 (r) 1130 Top 7 (r) 
1230 Dincolo de hartă (r) 
1230 Poftă bunăl (r) 1330 
Atlas (r) 1430 ABC... de ce? 
1430 Aventuri din Kytera (s) 
1530 împreună în Europa ■ 
1630 Jurnalul TVR (r) 1630 E' 
Forum. Dezbatere 1730 ___________ ...__________
Micuța Zorro (s) 1830 Lecția ! viața meal (s) 2030 Iubire ca ' 
de... știință. Ochiul științei; ta filme (s, România, 2006)! 
(doc., Marea Britanie) 1830 î 2130 Decizii: Durere de copil 
Caracatița (s) 1930 Tribul; (dramă,România,2006)2330 
(doc., Marea Britanie, 2004) > Bărbatul visurilor mele (s) 
2030 EU-RO Case 2030 
Lumea de aproape 2130 Ora 
de știri 2230 Averea lui Coo
kie (com.) 23:50 România 
underground (r)

I

I 
t

I

I 
t

i

I

PRIMA TV

06300730 Observator (r) 
16301645 Știri locale

1055 (M copăși 
venturi, Marea Britanie, 2004). 
1225 Mrena mea (dramă, Fin
landa, 2005). 14:15 Graffiti 
Bridge (muzical Marea Britanie,; 
1990). 1545 Ghidul autostoțfi- 
tutul galactic (aventuri, SUA 
2005). 1735 Gooll (acțiune, 
SUA, 2005).1930 Paptetourite 
rfe tihnim ($IJA 2005) 20W 
Vierte <■ cub țromantic SUA

2004) . 2120 Sin (acțiune, 
SUA 2005). 2320 Credhța 
părinților mei (război, SUA
2005) . 050 Oameni și oameni 
(dramă. Franța, 2005).730 Dragoste putere W 830 

Sport cu Florentina 835 Mariana 
- Prețul Inocenței (r) 935 Sun
set Beach (s) 1035 Sqxrreoor- 
dur )1130Td RO 1250 

1430 Dragoste: xrtere
(s) 1530 Diana: Regina inimilor 
(documentar, 1998) 1730 Trăs
niți în NA.T.O. (r) 1830 Focus 
1930 Super recorduri (s) 1930 
Camera de iâs 2030 Poliția în 

Tara Iu’ Papură Vouă acțiune 2130 Tiădați ta dragoste 
1320 Look who is win- 2230 Trăsniți to NAT.0.2230

Focus Plus. Prezintă Cristina 
Țopescu 2330 Punct de criză (s) 
030 Focus (0130 Sunset Beach 
(s) 230 Roseanne (s) 330 Clubul 
de noapte

i 
»

REALITATEA
1130 Realitatea bursieră 
1230 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 1450 
Realitatea bursieră 15:15- 
Deschide lumea! 1730 Reali
tatea de la 17:00 1745 Edi
torii Realității 1830 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei. Cu Răzvan Dumitrescu 
2030 Realitatea de la 20:00 
20:15 100% 2130 Realitatea 
de la 21 =00 2230 Ediție spe
cială 23:15 Realitatea all-indu- 
sive 23:45 Ziarul Realității 
2430 Realitatea de la 24:00

830 Revista presei 930 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 930 
The New Action Man Series (s) 
1030 That 70s Show (s) 1030 
Căsătoriți pe viață (s) 1130 
That 70s Show (s) 1230 Quizzit 
1330 - ‘
(div.) i:
ning 1430 Abunul Național (i) 
1630 Horoscopul săptămânii 
1730 Fotbal Național 1830 
Știri 1945 țara Iu* Papură Vouă 
(divertisment 2004) 20:15 Echi
pa de investigații 2230 Poză 
la minut (s) 2230 Miezul pro
blemei 2430 Știri

5
Î 
I
2430 Senatorul Sterling

El (film serial, dramă, 
SUA 2003). 
Cu: Josh Brolin, 
Dean Cameron, 
Tate Donovan, 
David Norona, 
Chandra West, 
James 

, Whitmore
130 întâmplări hazlii
El (serial) 

230 Concurs 
mtaractiv

330 întâmplări hazlii 
0 (serial)

430 Anastasia 
(reluare)

530 Vocea inimii 
(reluare)

»
6:55 Viața dimineața 930 
Verissimo 1030 Misiune im
posibilă (r) 1030 Căminul de 
dnd stele (r) 1130 Ne privește 
1230 Destinații la cheie (r) • 
1335 bebe.ro (r) 1435 Lumea 
cărților. Cu George Mihalcea • 
1530 Teleshopping 1535 Eu- 
romaxx (documentar) 1635 
Documentar 1730 Calea eu
ropeană. Talk-show pe tema

lai (me (film, r)
530 ProVest (r) 
630 Parte de carte (r)

930 Lumea stafiilor (doc.)
1020 Lumea PRO CINEMA (r)
11:15 Parfumul banilor (film, r)

- 13:15 Krypto, câinele erou (s) 
. 13:45 Lumea stafiilor (r) 1445 
’ Verdict Crimă! (r) 1630 Echipa

de elită (s) 1730 Seinfeld (r) 
1830 Echipa de elită (s) 1930

, Doctorul de suflete (s) 2030' integrării europene, cu Dan 
■ Români de succes 2020 Tre

mors ■ creaturi ucigașe (s) 
Ș 2130 Bună dimineața, Miami I 
; (s) 22:00 în numele onoarei

(acțiune, SUA/Anșentina) 2430
} Twin Peaks (s) 130 Tremors (r)

Cărbunarii 1830 61 Vine pre
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2030 Film artistic 2230 
Nașul. Talk-show cu Radu Mb- 
rarU 24XX) Știri. 0:15 6I Vine 
presa! (reluare)

730 Curse asurzitoare 
Mașinăriile de război ale se
colului XXI 930 Megarăzboaie 
cu fiare vechi 1030 Super- 
structuri 1130 Motociclete 
americane 1230 Curse asurzi
toare 1330 Mașinăriile de 
război ale secolului XX11430; 
Megarăzboaie cu fiare vechi 
1530 Cum se fabrică 1630 
Curse 1730 Automobile ame
ricane recondiționate 1830 
Superstiucturi 1930 Vânătorii 
de mituri 2030 Motociclete 
americane 2130 0 pradă mor
tală 2230 Adevăratul loc al 
crimei 2330 CM al construc
torilor de motociclete

bebe.ro
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Prețuri
■ în târguri, animalele 
se vând cu prețuri de 
circa două ori mai mici 
ca anul trecut.

www.agnplus.ro
Deva (C.P.) - Site-ul Include informații despre calendarul 
lucrărilor agricole, zootehnie, horticultura, viticultură, 
mașini și utilaje agricole. Clara păs

*"■

I

MMtlHP Munwtaui;____
rglnean, vicepreședinte

J-,... ■

t'.fi ectoratu fa Jandarmi Judi
Milo» lom Anca, adjunct al comandantului pentru ordina
publica ia.o0-ia.o0

09.00-12.00

lostf slaga. primar 10.00-11.00

volttlai municipiului Deva______ ______ ____________ _
Comlsar-șef Nicolae Petruș, adjunctul șefului Poliției
Mlnlclpiulul Devi 10.00-12.00

Deva - Cel mai mult a scă
zut prețul bovinelor. Apropie
rea iernii, când este nevoie de 
furaje, și integrarea în UE, 
care presupune condiții mai 
aspre privitoare la creșterea 
animalelor în gospodării, au 
dus la scăderea prețurilor. 
Producătorii agricoli spun că 
nu lipsa sau diminuarea sub
vențiilor ar fi o problemă, ci 
faptul că nu au cui să vândă 
animalele sau laptele, la un

Subvenții pentru producători
în ludeț__________________ __________________________ _
DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
DN 7: Leșnic - Ilia - Tătărăști;
Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, Str. Horea și Mihai 
Eminescu.

■
■4 f 4 4 — 4 4 V V 4 4 4 4 4

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apa caldă 212225
Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112
Pompieri 981

lendarmede 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcție Sanltar-Veter. 221145

ms vibVT*»’Bm
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1 euro 3,5647 lei ;
1 dolar american 2,7830 lei ț
1 gram aur

< - -re-- „,.,„11111 II l„„ll,||l|„„.

52,9605 lei |
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Preț Variație 
închidere (iel/acț) (%) 

0.5450 -0.91%
2.3500+2.17%

OPERARE- MAJORARE -CAPITAL SOCIAL 
ia.1 ooo_____________________
~0.51Ib +0.96%

0.5050 Q
0.5600__________ -0.88%
1.3600 +2.26%
0.1750___________ _
0.0885_________ +1.72%

SIF3 2,2700 +2.71%
SB 2.8200 +2.55%

Rubrica realizată de SVM IF8 FINWEST SA DEVA, 
b-iul Decebal, bl. R. pater (lângă QUASAR), tel.: 221277.

ĂNTiWOtiCE

-1.63%

1 1 fi‘- ■

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

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

2
6 7

8
9 1

6
8 1 3 2
9 1 3 5

J3. 2 6 4 7
r I ■■ 7 8 6 9

4
8
1
3
7
9
2
6
5

Soluția jocului din 
numărul precedent
3 1 8 9 2 5 ■7 6
7 9 4 6 3 1 2 5
2 5 6 8 7 4 9 3
9 8 1 2 6 7 5 4
62 5 3 4 9 8 1
4 3 7 5 1 8 6 2 :
5 7 3 1 8 6 4 9
1 4 9 7 5 2 3 8 i
8 6 2 4 9 3 1 7 |

prea mici la animale
preț bun. „Toată lumea vin
de, chiar și pentru tăiat. 
Tâurașii li mai ținem, poate 
vor merge mai bine la export. 
Oamenii nu au Înțeles cum 
stă treaba cu cota de lapte. La 
noi, tot satul discută proble
ma asta. Faptul că nu mai 
poți vinde laptele decăt la 
procesator e ca o sperietoare. 
Fie nu sunt procesatori, fie 
sunt unii care dau 5000 lei 
vechi pe litrul de lapte și 
banii li vezi peste trei luni. 
Am vândut porci recent cu 
40.000 de lei/kg In viu. Pe o 
vițea anul trecut luam 8 mi
lioane de lei, acum de-abia o 
pot vinde cu 4,5 milioane. Am 
11 ha de pământ, 8 vaci In 
gospodărie, dar cred că mă 
las de treabă. Mă duc să

■ în lunile octombrie și 
noiembrie, țăranii pot 
depune cereri pentru 
subvențiile agricole.

Deva (C.P.) - Statul acordă 
bani pentru Înființarea cul
turilor agricole din această 
toamnă și pentru producătorii 
agricoli care dețin pajiști In 
zonele montane. Cei care pot

solicita subvenții pentru cul
turile agricole sunt persoanele 
fizice/ juridice care dețin sau 
exploatează terenuri arabile in 
calitate de proprietari, aren
dași/ concesionari/ asociați In 
participațiune/ societăți agri
cole, Înregistrați in Registrul 
agricol/ Registrul fermelor. 
Valoarea Ajutorului financiar 
e de 150 lei/ha și se acordă 
proporțional cu suprafața de

*- cerere-tlp
- copie de pe B.I./C.I. pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul 
de înmatriculare șl certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice
- declarație pe propria răspundere că se asigură încărcătura minimă de 1,0 
UMV/ha pajiște
- copie de pe actul de proprietate/ concesionare/ arendare a pajiștii
- copie de pe biletul de proprietate a animalelor eliberată de Primărie, în 
care se va menționa numărul de animale deținute, înscrise în Registrul 
Agricol

adeverință de la fisc și de la Primărie din care s» rezult* că nu au datorii 
restante către buget , ‘.:j,I

Emil Alexol

Îngrijesc oi în Germania”, 
spune Emil Alexoi, din satul 
Petreni.

„Vând vaca pentru că nu 
are cine să mai îngrijească a- 
nimalele acasă. Și nu-i ren-

Gheorghe Vesa

tabil! Comparați prețul unei 
sticle de suc cu cel al unui 
litru de lapte și vedeți dacă se 
merită să mai ții animale", 
susține Gheorghe Vesa, din 
Băcia.

- cerere-tlp
- copie de pe B.I./C.I. pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul 
de înmatriculare și certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice
- copie de pe actul de proprietate/ concesionare/ arendare sau alte acte 
doveditoare ale dreptului de folosință sau proprietate asupra terenului pe 
care se înființează culturi în toamna acestui an

teren pe care se înființează 
culturi agricole. Termenul li
mită de utilizare a bonurilor 
valorice este 1 decembrie și se 
vor folosi pentru achiziționa
rea de semințe, îngrășăminte 
și pesticide.

Cererile se depun până la 1 
noiembrie la centrele APIA 
din teritoriu.
Zona montană

Beneficiarii sprijinului 
sunt persoanele fizice/ juridi
ce, asociațiile crescătorilor de 
bovine, ovine, caprine sau a- 
sociațiile composesorale care 
dețin în proprietate/ arendă/ 
concesiune suprafețe de pa-

jiști în zona montană. Valoa
rea ajutorului financiar e de 
100 lei/ha, iar atribuirea bo
nurilor valorice se face în or
dinea depunerii cererilor de 
către producătorii agricoli. 
Termenul de valabilitate a 
bonurilor valorice este 8 de
cembrie și se vor utiliza pen
tru achiziționarea de semințe 
certificate, leguminoase și 
graminee perene în amestec 
(cu excepția semințelor de tri
foi și lucernă), achiziționarea 
de îngrășăminte chimice și 
lucrări de amendarea solului.

Cererile se depun până la 
30 noiembrie la centrele APIA 
din teritoriu. . >

Cu doniți și cu cîubară"ff
■ în târgurile hune- 
dorene, moții din Câm
peni vin să vândă căzi, 
donițe și ciubere.

Clara Păs
clara.pasAinformmeil1a.ro

Deva - După închiderea mi
nelor și restituirea pădurilor, 
bărbații din zona Apusenilor 
s-au întors la meșteșugul stră
vechi: prelucrarea lemnului. 
Produc cherestea și tot felul de 
unelte și obiecte din lemn ne
cesare mai ales în gospodăriile 
de la țară. Toamna aduc în

târguri, pentru a le vinde, căzi 
sau vozuri - cum li se mai spu
ne -, butoaie, donițe, ciubere, 
pentru că s-a Încheiat strânsul 
prunelor, iar oamenii au ne
voie de ele pentru a face țuica. 
„Am învățat să prelucrez lem
nul de la tata și bunicul meu. 
Acum toamna mai merge vân
zarea, dar depinde și de cum 
au oamenii bani. De unde vin 
eu, circa 60% din oamenii din 
sat au îndeletnicirea asta, pen
tru că nu avem unde altunde
va să mergem la lucru. Lem
nul îl tăiem din pădurea pro
prie și 11 lăsăm la uscat vreo 
trei ani. îmi ia o zi să fac o

cadă mare”, spune Marcel A- 
vram, din Câmpeni. O cadă se 
vinde cu prețuri cuprinse în
tre 300 și 350 de lei, iar un bu
toi mic cu 180 până la 200 de

Cu ajutorul abricului, o cadă se 
face într-o zi.

Restricții

Deva (C.P.) - UE aver
tizează că situația pestei 
porcine din România ne
cesită prelungirea inter
dicției exportului de por
ci vii, carne de porc și 
produse din carne de 
porc, după 01.01.2007. Alte 
restricții ar putea fi in
troduse dacă România nu 
pune la punct sistemul de 
colectare a carcaselor de 
animale moarte și dacă 
fabricile de procesare nu 
vor corespunde normelor 
europene.

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

CUVAfflUț îți face viața și mai ușoară, în continuare!

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

Ce trebuie să faci?în perioada 1-26 septembrie cumpără toate edițiile Cuvântul Liber, decupează talonul participant, completează 1 și depune-1 la O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până în 30 septembrie. Iar dacă vrei să economisești 4,1 lei față de cumpărarea zilnică a ziarului, fă- ți un abonament pe o lună cu numai 8,9 lei.Noi continuăm să îți dăm BANII Tu faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul redacției, în 2 octombrie, ora 16, în prezența unei comisii.Numele câștigătorilor vor fi publicate în ediția din 4 octombrie.Informații suplimentare la tel. 0254- 211275, interior 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.Mult succes!
Talon pentru concurs - 25 septembrie 2006
Nume__________________________ Prenume____________________________
Adresă__________________________________________________
Telefon_______________________Sunteți abonat?________

http://www.agnplus.ro
clara.pasAinformmeil1a.ro
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Porecle si

A

porecliți
Poreclele nu se uită niciodată!

• Porecle moștenite. Nu sunt rare situațiile în care numele de familie ale românilor sunt de fapt porecle moștenite de la înaintași. Moraru, Brigadieru, Văcaru, Rareș (cu părul rar) ori alte asemenea nume au fost la început supranume datorită meseriei subiecților ori din diverse alte motive. (S.B.)

C.V. Tudor

■ Fii atent la poreclele 
pe care le primești 
pentru că acestea nu 
se uită niciodată!
Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniclu@infarmmedia.ra

Deva - Cele mai multe porecle, după ce trecem de perioada școlilor, le primim la locul de muncă. Cele, pe care le-am dobândit însă, când eram copii sau adolescenți, nu se uită niciodată. Trei povestioare despre poreclele date de colegii de serviciu le-am aflat de la Ana Maria, Cristina și Doina. Bineînțeles că cele trei fete nu au vrut să-și deconspire propriile porecle.
Colegii porecliți„Nasul Laurei era, fără nici o exagerare, interminabil; practic, îi acoperea toată fața. Dar ceea ce era cu adevărat
Porecle de alint, de la fete

PRM - „Partidul-farmacie"

Deva (S.B.) - Parlamentarii PRM sunt posesorii celor mai multe și mai colorate porecle. Lui Gheorghe Funar i se mai spune și Distonocalm. Liberalii clujeni sunt cei care 1- au botezat. Au ales acest medicament, spre a nu-1 îndepărta prea mult de șeful său de partid, C.V. Tudor, căruia i se mai spune și Rudotel. Deputatul Ruxandra Jipa are două porecle înrudite: Femeia-Comisar și A-na Pauker. Ambele porecle i-au fost atribuite de colegi. Șeful deputaților PRM, Augustin Lucian Bolcaș, este poreclit Moș Cutumă pe motiv că aproape în orice discurs rostit de Bolcaș la microfon, acesta făcea apel la cutumele parlamentare. Porecle insolite are și Dumitru Dragomir. în afară de Corleone, după 1990, D. Dragomir s-a mai ales și cu porecla Oracolul din Bălcești, dată de oamenii din fotbal, datorită faptului că unele previziuni ale acestuia s-au dovedit corecte. Irinei Loghin i se spune Mama Dolores pentru că ea susține mereu că ar vrea să-i ajute pe cei sărmani.

Deva (S.B.) - Alexandru Hodor, de 26 de ani, din Deva, a fost poreclit de-a lungul anilor, de nenumărate ori. Nici măcar nu-și mai amintește toate poreclele pe care le-a purtat. Au fost porecle răutăcioase, uneori, sau mai puțin răutăcioase. Nu s-a supărat niciodată pe cei care-1 „botezau” în fel și chip. Ne-a spus că „într-o tabără fiind am primit porecla „Mușchi” pentru că eram foarte slab, pirpiriu, și colegii râdeau de mine. Mai nou mi se spune „Creieraș” după pasiunea mea pentru calculatoare. Totodată mai port o poreclă, cu care mă alintă 

dizgrațios: avea niște nări e- norme, clocotinde, ca niște focoase nucleare, care păreau că o să aspire totul în calea lor. Colega noastră nu avea nici iubit, și nici nu o curta nimeni. Firesc, la început, am compătimit-o, dar apoi, literal mente, și-a luat nasul la purtare - ne trata de sus și afișa ostentativ (mai ales în prezenta șefilor!) o atitudine de superioritate. Și așa, după program, am făcut o ședință secretă și am decis s-o poreclim: Furnalul. Nici în ziua de astăzi nu s-a putut descotorosi de ea”. (Ana Maria, 29 de ani) „Șeful agenției imobiliare pentru care lucram era un veritabil coșmar - se purta cu toți angajații de parcă ar fi fost sclavi pe plantație. Dar adevărata lui „boală” erau secretarele - nu angaja bine una, că o și dădea afară. Săracele de ele erau de-a dreptul terorizate. îi sărea muștarul numai
fetele: „Puicuța”. Bănuiesc că am primit-o tot datorită fizicului și blajinității mele! Băieții nu mi se adresează niciodată cu această poreclă. Ar fi culmea, pentru că atunci s-ar interpreta în alt mod!...”

Alexandru Hodor

Și-a terorizat secretarele... L-au numit: Terminatorul!din mărunțișuri: ba s-a editat un document cu fonturi prea mari, ba i-a fost servită cafeaua prea fierbinte... în final, am ajuns să facem pariuri cât vor rezista. Oricum, l-am numit Terminatorul”. (Cristina, 25 de ani) „Colegului nostru Marius îi făcea o plăcere imensă să se laude cu cuceririle sale, povestea cu lux de amănunte, nu
Poreclele la români

Deva (S.B.) - La români, mai mult decât la alte naționalități, unele porecle sunt legate de defectele, cusururile și viciile oamenilor. Suntem un popor care știe să facă haz de necaz. Poreclele nu-i supără pe români niciodată, oricare ar fi ele, pentru că la noi există simțul umorului.Românii sunt porecliți pentru prostie: bou, boul lui Dumnezeu, dobitoc, vacă sau vită încălțată, gură-cas- că, căscăund. marțafoi, flu- ieră-n-brânză, soarbe zeamă; 

ne cruța de nici un detaliu. Era de-a dreptul libidinos, și când s-a ivit ocazia, am profitat și ne am luat revanșa; o țipă din companie, fostă iubită de-a lui Marius, ne-a mărturisit, la o cafea, că l-a părăsit pentru că era foarte... iute în pat. I-am găsit Don Juan-ului un renume pe măsură: Speedy Gonzales”. (Doina, 27 de ani)
pentru mojicie, grosolănie, viclenie, răutate: cățea sau potaie (femeia rea, căreia nu-i tace gura toată ziua), viespe, viperă, năpârcă, aspidă, streche, vidră, o- midă, scorpie (porecle aplicate femeilor rele și veninoase); zgripțuroaică (femeie rea, bătrână și îndrăcită), iasmă, holă spurcată, strigoaică, tartoriță (o femeie rea, urâtă și nesuferită), mațe-fripte, inimă- acră, inimă-rea (om a cărui față întunecată nu se înse- , ninează niciodată) etc.

Dacă te interesează o carieră independentă, în care tu decizi cât vei câștiga și 
-cum îți vei dezvolta afacerea. într-un domeniu cu perspectivă, trimite-ne CV-ul 
tău la jobConsultant@ingromania.ro sau la adresa Piața Victoriei nr. 2, etaj 3 
(clădireIPH), AgențiaINGDeva. & " '
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Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? 
Nu-ți permiți această schimbare?

Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate!
Toamna aireasta, Cuvântul Liber îți pune 

• termopane pentru numai 8,9 lei!

Te întrebi de ce îți oferim această șansă? 
Pentru că ești sau cu siguranță vei dori 

| să devii unul dintre abonații noștri.
Un nou concurs îți va răsplăti fidelitatea!

I Cum poți participa?
Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber 

i pentru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei

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

Unde țe poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din 
Deva, Strada 22 Decembrie, numărul 
37A;
- la postă.

- sau dacă vrei ca organizatorii nost.1 
de presă să vină chiar ia tine acasă, suna 
ia numărul de telefon 0254/21 12 75.
Regulament
La acest concurs nu pot participa anga
jații S.C. Inform Media SRL si nici 
rudele acestora de gradele I s< II.
Fxti agerea va avea :o„ !? ^eiuil
redacției, în data de 30 octombrie 
Numele câștigătorului va îi publicat în 
paginile ziarului din data de 31 
octombrie
Informații suplimentare la telefonul 
0254/21 1275, interior 8806. Persoană 
de contact: Magdalena Șerban Succes!

Profită de acest concurs ți abonează-te acum! mmiW
m
m

RECLAMĂ CONCURS

mailto:sanda.bocaniclu@infarmmedia.ra
mailto:jobConsultant@ingromania.ro
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fi J- Criza Jiului se acutizeaza

SPORT
Hscurr
• Excluși din lot. Adrian llie și Adrian Drida i ■ au fost excluși pe o perioadă nedeterminată .^din lotul Jiului, pe motiv de indisciplină, înaintea meciului cu Ceahlăul. FI. Marin i-asancționat pentru că au pierdut nopțile în oraș. Conform Regulamentului de Ordine ■Interioară, llie și Drida riscă amenzi cuprinse irrtre 1.000 și 1.500 de dolari. (C.M.)
• Cetate învinsă. Planurile de-acasă ale handbalistelor de la Cetate nu s-au potrivit cu realitatea din Sala Giulești, astfel că echipa antrenată de Marcel Șerban a fost învinsă, ieri, cu 23-18 (10-7) în partida cu Rapid din cadrul etapei a IV-a a Ligii Naționale. Vom reveni cu amănunte. (C.M.)
Cristina lonescu, acuzată 
de japca

Cluj (C.M.) - Flagelul scandalurilor din arbitraj care a cuprins în ultima perioadă fotbalul românesc n-a ocolit-o nici pe Cristi-

C. lonescu

na lonescu, singura arbitră FIFA din județul Hunedoara. Astfel, antrenorul echipei CFR Timișoara, Florin Bu- gar, a atacat dur arbitrajul Cristinei după partida, pierdută sâmbătă, în deplasare, cu 1-2, în fața formației U. Cluj în care echipa gazdă a beneficiat de două penalty-uri, ambele transformate. „Este incredibil ce ni s-a întâmplat. La primul penalti, nici gazdele nu știau de ce a fluierat nesimțita aia de Cristina lonescu.Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 14-15 ani, de când jucam la Mătăsari și Țicleni. Trebuia să scoatem echipa de pe teren”, a spus Bugar după meci.

■ Patronul Alin Simota 
amenință cu diminuarea 
contractelor și exclu
derea unor jucători.

ClPRIAN MaRINUȚ 
ciprian.marinut@infonnmedia.ro

Petroșani - „Boala” jucătorilor Jiului pare să nu mai reacționeze la nimic și echipa din Petroșani a suferit, sâmbătă, al treilea rezultat negativ consecutiv. Blocarea primelor de joc instituită de patronul Alin Simota după înfrângerea de acum două etape cu Oțelul n-a avut efect nici la Urziceni, nici acum Cu Ceahlăul. Regimul cazon, antrena
IIOL - CEAHLĂUL 0-0
Stadion: Jiul; Spectatori: 1.500.________________________________________
Jiul: Hotoboc - Borza, Kalai, Mihart, C. Dinu - M. Voicu, M. Gheorghe, 

Pâcleșan (61 Vrăjitoarea), C. Petre (71 M. Constantinescu) - Dulcea (82 

Găldeanu), Paleacu. Antrenor: Florin Marin.
•_________________________________________________________ _ ______________________________________________________ ;___ J

Corvinul și Minerul, 
victorioase

Hunedoara (C.M.) - Cele două echipe hunedorene din Liga a Il-a, seria vest, au obținut victorii importante în cadrul etapei a 8-a. FC Corvinul 2005 Hunedoara a făcut instrucție, pe teren propriu, cu FC Bihor, formație de care a dispus cu sorul de 5-1. Echipa antrenată de Romulus Gabor a reușit o primă repriză perfectă, la finalul căreia conducea cu sorul de 4-0, iar soarta întâlnirii era practic decisă. Chiar și fără golgheterul Păcurar, hunedorenii au înscris multe goluri. în prima parte, prin Kiraly (7), Bunea (17 din penalty) și Pepenar 

mentele dure și excluderea din lot pentru indisciplină a jucătorilor A. llie și Drida impuse de antrenorul Florin Marin, despre care se zvonește că pleacă la Urziceni, parcă mai rău i-au enervat pe cei care au intrat în teren. încurajările și decizia de ieftinire a biletelor, pentru readucerea suporterilor la stadion, oferite de consilierul tehnic Gigi Borugă n-au fost nici ele remediul salvator pentru câștigarea meciului cu echipa lui Pinalty. Cei aproape 1.000 de spectatori care au venit la stadion după ce au decis să înfrunte frigul și ploaia și să cheltuiască 10 RON au fost dezamăgiți și de rezultat și de fotbalul apatic

(min. 36 și 38). în repriza secundă, Corvinul 2005 n-a mai forțat, iar orădenii au redus din diferență prin f^eleș (76), pentru ca în prelungiri Vișan să refacă diferența de patru goluri. Minerul a continuat seria rezultatelor pozitive și s-a impus la limită, scor 2-1, în fața celor de la FC Târgoviște, o echipă solidă a seriei. Jucătorii pregătiți de Dan Mănăilă au câștigat cu noroc, întrucât victoria a fost adusă de un autogol semnat de Ciolca în minutul 88. în prealabil^arcaseră Dumitra (49) pentru mineri, respectiv G. Preda (65) pentru oaspeți. 

oferit de combatante. Paleacu (15), M. Gheorghe (17), C. Petre (19) și Dulcea (21) au fost singurii care au reușit, în prima repriză, să expedieze mingea spre poartă, însă execuțiile lor au lăsat de dorit. La reluare, după ce o repriză întreagă Ceahlăul n-a contat deloc în atac, Doicaru (47) l-a testat pe Hotoboc, dar fără să fie cu adevărat periculos. Iar pentru ca ocaziile să poată fi numărate pe degete, până la final am mai notat două oportunități pentru Jiul prin Kalai (67) și C. Petre (69) și una pentru moldoveni prin Stajici (în prelungiri) care îi putea lăsa pe mineri fără nici un punct.
Simota și mai durAlin Simota a criticat dur echipa după această remiză albă, afirmând că va renunța la unii jucători, iar altora le vor fi diminuate contractele. „Am văzut o adunătură de jucători care mimau fotbalul. în

FOTBAL I LIGA III, SERIA IMT

Clasamentul

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 8-a: Unirea Dej - Auxerre Lugoj 1-0; 
Minerul Lupeni - FC Târgoviște 2-1, Poll II Timișoara - Unirea A.l. 0-1; IS 

Câmpia Turzii - FC Baia Mare 0-0; Dacia Mioveni - FC Caracal 3-0; Cor
vinul 2005 Hd. - FC Bihor 5-1; Gaz Metan - Building VM 3-0; U. Cluj - 

CFR Timișoara 2-1; CSM Rm. Vâlcea - FCM Reșița 2-1.

1. Dacia Mioveni 8 6 2 0 13-2 20
2. U. Cluj 8 5 2 1 7-6 17

3. FC Caracal 8 5 0 3 12-8 15
4. Minerul. Lupeni 8 4 2 2 10-7 14
5. FCM Reșița 8 3 3 2 10-6 12
6. FC Târqoviște 8 3 3 . 2 8-5 12
7. CSM Rm. Vâlcea 8 4 0 4 10-10 12
8. Unirea A.l. 8 3 3 2 5-5 12
9. Poli II Tim. 8 3 2 3 7-5 11
10. Corvinul 2005 8 2 4 2 16-11 10
11. ISC Turzir’ 8 2 4 2 5-4 10
12. Unirea Dej 8 3 1 4 7-9 10
13. Gaz Metan 8 2 2 4 8-8 8
14. Auxerre Luqoj 8 2 2 4 6-8 8
15. FC Baia Mare 8 2 2 4 6-15 8
16. CFR Timișoara 8 2 1 5 7-15 7
17. FC Bihor 8 1 3 ■ 4 5-8 6
18. Building V.M. 8 1 2 5 2-8 5

Simota nu mai e dispus să 
arunce baniiurmătoarele zile vor fi niște jucători «demiși». Vom umbla la contracte, pentru că sunt prea mari în comparație cu ce arată ei pe teren. Unii jucători cred că nu realizează că Jiul este în prima ligă, și joacă la mișto”, a spus Simota. Pe de altă parte, antrenorul FI. Marin căruia spectatorii i-au cerut demisia, a dezmințit că ar urma să părăsească Jiul. „Nu plec nicăieri. Am început la Petroșani o muncă pe care vreau să o duc la bun sfârșit, dar pentru asta este nevoie de liniște și răbdare”, a spus tehnicianul.
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Vând ap. 2 camere (03)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACER

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

3

■ TÂMPI— PVC JI ALUM1MIU PROF1L1 — HAU
• 01AM TERMOPAN ■ JALUZBLfWM1CAU ■ RULOURI
• 10% REDUCERE

• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX

DEVA, str Ion Creanga, bl. 25, ap. 2 
HUNEDOARA, B-dul Dacia, bl. E 3, parter

SC, DEPOALM SRL, Deva
Situat pe DN 7 la intrarea dinspre Arad
Vinde materiale de construcții

Ofertă specială
Parchet laminat începând de la 18,99 ron / mp I 

TVA inclus

Relații la tel. 0254 / 219.127 sau 0749 / 079.121

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 

12 zile la numai 550 ron / 

persoană, doar în perioada 

01.09 -30.11.2006 
ini latei l fax. 0254/249.11

telefon. 0254/249.175 s

3FGDD SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Ol ,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY AIC: 
-PAPCTĂRIE ’
-ELECTROZI, SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

.iÂaMTUR1 AVANTAJOASE
- (61825)

TBAM CONSULTING

•fWZSOVfpRmMt JO

Training

Evaluare
Asistenta
Management

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 <aa»

ac, Pâmmra legb srl deva
Tel. 0765*243768 0788.189.103

®
. înființează societăți comerciale în numai zece zile 

asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

. modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor 

« reprezintă in Instanță interesele persoanelor Juridice.
(59807)angajează 

CONTABIL- 
CONTABILITATE PRIMARA 
CERINȚE:
-cunogtlnțe minima da 

contabilitate;
- cunoștințe IT, 
-virata maximi 40 ani. 
AVANTAJE:

-aalariu moHvant.

CONTABIL- SEF 
CERINȚE:
■axparianți In domeniu mln.S ani; 
-cunoștința IT,
•virata maximi 4S ani. 
AVANTAJE:

-aalariu motlvant; 
-oondlțtl da lucru Intr-o 
achlpă dinamici

Ral. ta Tal0723/400 030 sau 0254/772 221

• confort 1 Deva, zona Miorița, contorizări, preț 
1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• Den, ZamflraML etaj 3, în circuit parchet, 52 
mp, balcon închis, contorizări, preț 29.500 euro. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• ugent semidocomandaie, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, 54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 980 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0742/019418 (Al)
• zona Astoria, contorizări, etaj 2, ocupabil 
imediat, preț 97.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022. (Al)
• zona Bălcescu, decomandate, centrală 
termică balcon închis, etaj 3, preț 98.000 ron, 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• b-dul Decebal decomandate, modificat, 
centrală termică, balcon închis, gresie, faianță, 
instalații sanitare noi, preț 135.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona AL Streiului, et 6 dec., contorizări, preț 
50.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona MtanM, et 3, semidec, balcon închis, 
instalații sanitare noi, parchet gresie, faianță, 
contorizări, preț 84.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 3, decomandate, balcon, 40 mp, 
neamenajat contorizări, preț 84.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• AL Ci iui, et 3, contorizări, balcon închis, 
gresie, fainanță parchet, preț 72.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Zamfirescu, circuit parchet gresie, 
faianță, ușă metalică, balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec, gresie, faianță, parchet 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet preț 
140.000 RON. tel. 0742/290024. (A3)
Idee, CT, termopan, living, faianță, gresie, ușă 
metalică, balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona U. Viteazul, bucătărie modifeată, 
parchet gresie, faianță, ușă metalică, apometre. 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• Intrări separate, zona Bălcescu etaj interme
diar, centrală termică, termopan pe ramă de 
lemn, parchet gresie, faianță, balcon închis, preț 
95000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• intrări separate, termopan, parchet gresie, 
faianță, balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zona Zamfirescu preț 112000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702.  (A4)
• zona Decetal vedere la stradă, etaj 3, centrală 
termică, parchah gresie, faianță, bine întreținut 
preț 130000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj 1, zona Gojdu bucătărie modificată, 
termopan, ușă metalică, parchet gresie, faianță, 
stare foare bună, contorizări totale, preț 110000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)
• decommdate, nșxx mare, super 
amenajat zona BCR, ntr termică, bucătărie 
modificată, termopan, parchet nou gresie și 
faianță, bloc de 4 nivele, preț 145000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703,232808 (A4)
• etaj 1, bloc de cărămidă, 2 holuri, parchet de 
stejar, gresie și faianță, bine întreținut ocupabil 
pe loc, zona Dacia, preț 69000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808 (A4)
• etaj 1, intrări separate, balcon închis, zona 
Decebal - Kogălniceanu centrală termică, 
parchet gresie, faianță, ocupabil azi preț 125000 
ron negociabil, tel. 0788/165702,0723/251498. 
(A4)
• zona Gojdu decomandate, parchet, gresie 
faianță, vedere în față, balcon, bloc de cărămidă, 
preț 82000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Trident - ANL ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 64000 ron negociabil, tel. 
0788/165702 232808 (A4)
• decomandate zona Decebal - piață, etaj inter
mediar, superamenajat termopan, centrală 
termică, se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0788/165703,232808 
(A4)
e etaj 2, oec-, centrală termica propri raicon 
închis, gresie, faianță, ușă metalică, Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, parchet balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg, tei. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• cbadt pardMt, bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dada, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)

• dec, conMI termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• eto| 3, uși schimbate, contorizări, parchet 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dacsmindate, baia, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208 0729/018868 (A6)
• uparamanajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208 0729/018866. 
(A6)
• zt 70 mp, superamenajat și dotat CT, la cheie, 
ocupabil imediat et 2, zonă bună, preț neg, tel. 
235208 0724/620358 (A6)
• in draft, pe Bălcescu parchet gresie, faianță, 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizat exclus credit, 
preț 98000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)

Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani. 
(sursa: Hutn&ws)Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix întărește potența la bărbați pe termen luntă? » nu este un medicament "de eveniment". La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecțtrT' normale, în loc de una-două.Este capabil sa înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai iniei, să elimine problemele ■ de circulație cauzate de modul de viață stresant, să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate : reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din ndu potentă. Deoarece este ufi produs natural nu are efecte secundare.

Punctele forte ale produsuluiProdusul Pote-Mix poate fi administrat și fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări wrdfr vasculare. Nu are efecte nocive, sau efșgțe secundare, poate fi administrat și de către persoane care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află In stare de postinfarct. Pe toată perioada admînistrȘrti produsului se poate consuma a Icool. <Pote-Mix conține în tnod'whRfSî’r —urii® naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul de alimente. Compușii cei mai importanți ai tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, urzica, țelina, orzul verde, uleiul din semințe de dovleac.Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete. în mod regulat, întreruperile pot produce tuinurăn de effect, în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și în acest fel efectul dorit se va manifesta în termen d dimineața, laprânz și seara, după mese, pe cât posibil „________  „conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe ': termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 3 luni continuu.Pentru mai multe informații accesați sttul oficial www.potenM.ro sau sunați la numerele de telefon 03 66-1033 33 (telefon cu robot, tarif normal), 0742-141 071 sau0742-141 072.Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149 R
‘ 5 ’ i

10 lei) ;^xe poștale. J
în Deva căutați Pote-Mix în farmacia ARTEMIS de pe Bulevardul Decebal, Bl. 24, parter

Acest produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

GqHUș parter, semideo, stare bună,
contorizări, s=46 mp, preț 88000 RON, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• zsna pieței semidec, parchet balcon, 
contorizări, neamenajat etaj 4, izolație italiană, 
preț 97500 RON,tel. 0745/640725. (A7)
• zena Banca T ransilvania, dec, 2 balcoane, etaj
4, acoperit cu tablă. s=50 mp, neamenajat preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• te draft, bloc de cărămidă, CT, balcon închis, 
zona Bălcescu preț 98.000 RON, neg. Tel231800; 
0745/511776. (A9)
• zona KogâHcaani, dec, camere cu parchet 
balcon închis, contorizări, etaj 1, preț 125.000 
RDN,tel.23J j: u745/511T<o. (A9X

Cumpăr ap.2 camere (04)

• umane, Oeva. piața imediat .el. 21521/. (Au

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Avram lancu, bl. Hl, 3 camere, etaj 
4, toate dotările, și un apartament cu 2 
camere, zona 1 Decembrie, bl. 5, moder
nizat recent prețuri negociabile. Tel. 
0741/556314. (8/20.09)

• zona l Manlu, decomandate, garaj, boxă, 
balcon, centrală termică, parchet 90 mp, etaj 3, 
preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 0742/019418 
(Al)
• zona Enâneccu, decomandate, preț 113.000
ron, negociabil. Tel. 0745/539022. (Al) ’
• urgent zona Gojdu, et intermediar, balcon, 
amenajări modeme, preț 130.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

(59656)

ÎNSCRXE-TE ACUM LA < 

-WEBMASTER 
-WEBDESIGNER
- PROGRAMATOR WEB

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-mail: officatalim.ro
Site: saw»,Um.to

I □SOCIETATE COMERCIALĂ _________
ANQ AXEAZĂ.URQENT PRODUCĂTOR btCALȚAMNIE

Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie) 

(56970)

• Tineri absolvenți tn vederea calificării la locul de muncă.

- Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichete masă, 

schimb transport gratuit.

Tel. 0254/221.749 0722/519.009 I

• urgent zona Dorobanți, st=95 mp, amenajări 
modeme, centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, 
preț 140.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• lagM, zona Dacia amenajări modeme, preț 
70.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Liliacului, etaj intermediar, 
centrală tremică preț 153.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgant zonă centrală, 2 balcoane, 2 băi, 
amenajări, centrală termică, preț 160.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• zona L Creangă, dec., CT, AC, gresie, faianță, 2 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec., CT, gresie, faianță, 
parchet laminat, balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Eminoicu, bloc de cărămidă, decoman
date, 2 balcoane, modificări, contorizări totale, 
ocupabil repede, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702. (A4)
• «tal L cu balcon, centrală termică, gresie, 
faianță, accept credit ipotecar, zona Astoria, 
preț 95000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, centrală termică, 
termopan, gresie, faianță, parchet, super 
amenajat, boxă; acces uscătorle, preț 140000 
RON negociabil, tel. 232808 (A4)
• zona împăratul Tralan, bloc nou, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, faianță, boxă, bine 
întreținut, preț 62000 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu. bloc de cărămidă, deco
mandate, modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
termopan, bine întreținut, ocupabil repede, preț 
37000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, etaj 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță, termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303. 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică, 2 băi, boxă, st 98 mp, 
Carpațl, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• ota| 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă șl gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,074Q/914688 
(A5)

• decomandate, tont ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• doc CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
2352080729/018866. (A6)

parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358 '■ 
0729/018866. (A6) <
• zemidec, aranjat, gresie, faianță parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii., neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent, ctal intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Deva preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• zemidec, contorizări, gresie, faianță, CT, 
balcon închis, zona Astoria preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
• doc, conuri cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON, neg., tel. 231300, 
0740/317313. (A9)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Deva, zonele Dacia Al. Romanilor, Al. 
Salcâmilor, Al. Teilor, Cioclovina Scărișoara preț 
750 milioane lei. Tel. 0720/462263,0727/13218?. 
CT)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate,! balcoane, 2 băl, centrală • 
proprie, modernizat, etal 4 din 8, zonă ultra
centrală preț 190.000 ron, negociabil; 
exclus intermediari. Tel. 0745/628364. 
(7/20.09)

• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688 (A5)
• ota| 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• Deva, Gojdu, etaj 1,100 mp, amenajat occi
dental, centrală termică termopane ușă 
metalică totul nou. Tel. 215212. (Al)
• Deva, ultracentral decomandate, etaj 3,2 b&i,
2 balcoane, centrală termică bine întreținut, 97 
mp, preț 56.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al) _
• zona Banca Românească urgent 2 băi, MfJ'i 
mare, centrală termică parchet gresie, fafityă 
etaj 3, bloc de cărămidă 90 mp, preț 45.000 euro, 
negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)

•ANGAJEAZĂ tn regim de colaborare maaeur, maaeuzi «I coameticeani 
calificați. cu experiență tn tnanajul antfcelulltic, da relaxare șl da între
ținere.

-SE OFERĂ: - poeibilitAți de c*ș«fl atractive
• program flexibil _
- mediu da lucru plăcut

Vraenn<*te«laaiMniMl*mmniBra«wniilUh>Mn». TH: 0Z84/U001I 8

aalhatdteatarM4«15«re'kK'ra. Swl. IULIU MAN IU M. L3 MUTER

TRANSPORT PERSOANE <g?>
nÎG VnamdtMdknMi

TtL 0254/234717, 
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• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, et. 1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Traian, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, garaj, boxă, et intermediar, preț 70.000 euro, 
neg., tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, termopane, garaj, boxă, super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona Liliacului, dec., Deva, etaj 1,2 băi, (gresie, 
faianță), 2 balcoane închise cu termopan, CT, 
camere cu parchet, preț 52.000 euro, neg., tel 
231.800,0740/317313. (A9)

ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă modestă Deva, I. Vulcan, nr. 40, dormitor, 
bucătărie, cămară hol, st 720 mp, 18/40 m. Tel. 
216966. (T)
• casă rouă, Deva, zona Pietroasa. P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică, 40Q mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• central Deva, totul nou, 2 intrări, 3 camere, 2 
bucătării, 2 băi, pivniță centrală termică 
canalizare, apă gaz, 600 mp teren plus livadă 
preț 350.000 ron. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă la Tâmpa, teren 4400 mp, preț negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet,, 
grădină zona Sântuhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție rouă 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter: 
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp. preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• In Deva, constr. 2006. P+M. living, bucătărie, 2 
băl, 3 dormitoare, teren 600 mo, preț 105.000 
eiB». tel. 0745/786578. (A8)

• zona L. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică teren drept 1000 mp, 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină 
centrală termică ocupabi I ă imediat, preț 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică termopane, teren 600 
mp, preț 360000 lei, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică 
teren 1300 mp, preț 150000 euro negociabil, tel, 
0745/786578. (A8)

• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică preț 135000 
euro negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, P+l.zonă centrală4camere, bucătărie, 
2 băi. centrală termică living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină preț 150000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• la 15 km de Deva. P+l. 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă curent, 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică, 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779281 (A8)
• 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică ideal casă de 
vacanță, teren 3000 mp, preț 85000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)

• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231800,0740/317313 fA9)

Vând case la țară (17)

• casă bătrânească Bălța, 2 camere, cămară 
pridvor, curent electric, izvor, cu bazin pentru 
apă ideală pentru casă de vacanță preț 4000 
euro. Tel. 0720/462263. (T)

Cumpăr casă (14)

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

Vând garsoniere (19)

■ confort 1, dec., suprafață mare, etaj interme
diar, zona Ulpia. preț 24500 euro, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
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Centrală și radiatoare Viessmann.
O colecție de calitate care aduce confort în casa ta.

Vttopend 100 este un cazan murai 
pe combustibil gazos pentru 
încălzire și prepararea instantanee 
a apei calde menajere, cu tiraj forțat 
sau atmosferic; cu putere, nominală 
de la 10,5 până la 24 kW sau 
de la 13 până la 30 kW.

Produse în Germania, radiatoarele Viessmann sunt disponibile acum și în România. 
Datorita eficienței deosebite și formei elegante, radiatoarele Viessmann sunt ideale 
atât pentru birouri, cât și pentru spații de locuit.

* La cumpărarea unu cazan murai v loperri 100 primiți un 
cupon dft reducere în valoare de 250 RON, pe care îf puteți 
valorifică achiziționând radiatoare Viessmann în valoare de 
mirtipV/OO RON. Promoția este valabil până la data de 
15 noiembrie 2006. în magazinele partenere.

VIE^MANN
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Tribunalul Hunedoara, c» sediul m d®™, sir. 1 
Decambrie, nr.35, cod fiscal 4374440, tel. 0254-231770, fax 
0254/216.333, fa bazo OUG 34/2006 ți a HG 925/2006, îți 
anunță intenția de atribuire a contractului de achiziție publico, 
prin procedura de cerere de oferte, având ca obiect execuția de 
lucrări:

RAFTURI METAUCE PENTRU ARHIVE, cod CPV-42190. 
Documentația de atribuire a ofertei poate fi procurată, zilnic, 

s între orale 9,00-14,00, de la rodiul Tribunalului Hunedoara, 
localitatea Deva, Str. 1 Decembrie, nr.35, camera 207-209, la 

' orețul de 20 lei, în baza unei solicitări scrise.
Dota-limită de depunere a ofertelor este 06.10.2006, ora 9,00. 
Data deschiderii ofertelor: 06.10.2006, ora 11,00.

(64234)

• vând mobiă suspendată bucătărie + mască 
chiuvetă lemn masiv, 350 ron, masă + 4 scaune 
bucătărie, 100 ron, servantă mahon, 250 ron, 
birou furnir cireș, 100 ron, mobilier hol, 250 ron, 
mochetă 1,20/3 m, 100 ron, tel. 218084. 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)
• vând ușă exterior de stejar, cu deschidere pe 
stânga, în stare bună preț 100 ron. Tel. 214814. 
(T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rocM pentru ocazii speciale, măsuri 40-
42-44, fiecare cu accesorii (nu închiriez). Tel. 
218084,0743/211074 sau 0722/586808. (T)

Electrocasnice (56)

• vând mașină automată fabricată în Franță 
500 ron, combină frigorifică cu 4 sertare 
fabricată în Suedia 500 ron, tel. 218084 sau 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)

Altele (61)

SYSTEM S3L
• cotedtonar german cumpăr mated da 
cusut Singer, Kaiser Naumam, Mail «tar 
15J00 - 46JMeiro. Telefon OTSVWZn 
(6/1SM06)

- Personal calificat și necalificat

. ■■
pentru confecție și montaj tâmplărie 
aluminiu și pereți cortină.
Condiții salariate avantajoase. 
C.V.-urile se pot trimite prin 
tel./fax 0254/2140’40, informații 
suplimentare la tel. 0726/334.399 
sau puteți să te depuneți la sediul S 
societății din
Deva, str. Andrei Șaguna, nr. 1A.

• cumpăr lăzi și paleți de plastic. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând bazin pentru combustibil, 5000 litri, și 
parbriz lunetă de BMW 520. Tel. 0721/667087, 
0722/738488 rt)

Solicitări servicii (71)

• caut taneit pentru îngrijire copil. Relații la tel. 
0742/269063,0743/630124. (T)

Prestări servicii (72)

• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

ANUNȚ IMPORTANT

Grupul 
Industrial 
DAGA

angajează în condițiile legale 
și acordurilor bilaterale cu 
contract de muncă personal 
pentru a lucra în Spania în 
următoarele meserii:

- Montaj instalații pentru 
mediul ambiant;

- Lăcătuș confecții metalice;
- Personal auxiliar.
Condiții:
- Fără antecedente penale;

- Fără expulzări din Comuni
tatea Europeană (C.E.)

- Experiență minimă 5 (cinci) 
ani;

- Studii (școală profesională, 
liceu sau facultate);

- Vârsta maximă este de 45 
ani.

Persoană de contact: Ing. 
Hațegan Viorel, nr. tei. 
0728/495.962.

Programarea în vederea 
selecționării se va face zilnic 
între orele 16.00-19.00.

(63675)

SC BEMfiiGGtBSA
CIUTEI» DE SUS - Str. Principală, nr. SI, 

Județul Hanedoara

ANUNȚĂ
Organizarea, în ziua de miercuri, 27septembrie 2006, ora 10,00 la sediul 

din Deva, Piața Unirii nr. 9, a unei licitații publice deschise cu strigare 

pentru vânzarea unui autoturism RANGE ROVER.

Licitația se va repeta în fiecare zi de miercuri, ora 10,00, până la vânzarea 

autoturismului. Informații privind capacitatea și starea tehnică a 

autoturismului, precum și prețul de pornire al licitației se pot obține de la 

sediul societății, tel. 0254/233.680; 0254/233.681.

Participanții la licitație vor avea asupra lor acte de identitate sau, după caz, 

mandate de reprezentare în cazul persoanelor juridice.

(64241)

• aibubiisbator, U*am, î post data limită 3009.
Tel. 213244,9-16.
• administrator, Petroșani, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• agent comercial, Brad, 1 post data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• agent comercial, Călan, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• agent comercial, Devă 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
o agent comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• agent comercial, Hațeg, 5 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244,9-16.
• agent comercial Orăștie, 1 post data limită
19.10. Tel. 213244,9-16
o agent comercial Orăștie, 1 post data limită 
25.09. Tel. 213244,9-16
o agent comerdal Petrila, 1 post data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• agent comerdal. Petroșani, 1 postdatatvnită
25.09. Tel. 213244,9-16. ■ '
• agent de asigurări, Petroșani, 6 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
o agent de pază, Călan, 15 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244,9-16.
• agent de pază. Deva 4 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
o agent de pază Hațeg, 2 posturi, data limită 
25.09. Tel. 213244,9-16.
• agent de pază, Hațeg, 2 posturi, data limită
5.10. perioadă determinată. Tel. 213244,9-16.
• agent de pază, Hunedoara 12 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
o agent de pază în incinta Călan, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244,9-16
• agent de pazăîn incinte, Călan, 5 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• agent de pază In incinte, Deva 5 posturi, 
absolvenți de liceu data limită 30.09. Tel. 213244, 
9-16
e agent de pază în incinte, Petroșani, 3 posturi, 
data limită 25.09. Tel. 213244,9-16
• agent de pază în incinte, Vulcan, 3 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ prin H.G. nr, 918/11 august 2005

Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003
tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 

www.uamslbiu.ro, 
e-mail: rector@uamsibiu.ro

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

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

V

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

• agent de pază, Lupeni, 1 post data limită 7.10, 
perioadă determinată. Tel. 213244,9-16
• agent de pază, Petrila, 1 post data limită 30X9, 
perioadă determinată. Tel. 213244,9-16
• agent de pază, Petrila, 24 posturi, fără cazier, 
data limită 1.10. Tel. 213244,9-16.
• agent turism, Devajpost, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16
• stator «spătar, Deva, 2 posturi, Petriș ■ Arad, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
e ambalator manual Călan, 2 posturi, data 
limită 1.11. Tel. 213244,9-16
• ambalator manual Călan, 7 posturi, data 
limită 30.09.Tel. 213244,9-16
• ambalator manual Călan, 7 posturi, data 
limită 30X9. Tel. 213244,9-16
• ambalator manual Deva, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16
• ambalator manual Hunedoara, 1 post data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16
• ambalator manual Hunedoara, 37 posturi, 
data limită 30.10. TeL 213244,9-16
• ambalator manual Lupeni, 1 post data limită 
2609. Tel. 213244,9-16
• attest, Petrouri, 1 post data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16
• asistent tennadet, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 30M Tel. 213244,9-16
• asistent farmacist Petroșani, 1 post data 
limită 27D9. Tel. 213244,9-16
• asistent manager, Lupeni, 1 post data limită 
25.09. Tel. 213244,9-16
• ailitont medtoal Orăștie, 1 post, perioadă 
determinată, data limită 2909. Tel. 213244,9-16
• barman, Irod, 1 post data limită 15.10. Tel. 
213244,9-16
• barman, and, 1 post data limită 15.10. Tel. 
213244,9-16
• barman, Brad, 1 post data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 3009. Tel. 
213244,9-16
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16
• barman, Cătai, 2 posturi, data limită31.12Tel. 
213244,9-16
• barman, Deva, 1 post data limită 5.10. Tel. 
213244,9-16
• barman, Den, 2 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,946
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16
• barmen, Hatog, 1 post data limită 30.09. Tel. 
213244,946
• barman, Hatog, 1 post data limită 31.12. Tel. 
213244,946
• baman, Hunedoara, 1 post data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16
• barman,Hunedoara, 1 post data limită 30.10. 
Tel. 213244,9-16
• taman, ligieri, 1 post data limită 30.09. Tel. 
213244,946
• baman, Lupeni 1 post data limită 31.10. Tel. 
213244,946
• taman,Lupeni2posturi, data limită 1.12.Tel. 
213244,9-16
• barman,OrâșHe, 1 post data limită 30.09. Tel. 
213244,946
• baman, (Mede, 4 posturi, data limită 10.10. 
TeL 213244,946
• bamafa rareori 3 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16
• baman, Vulcan, 1 post data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16 '
• betontolHuMdaara. 1 port, aia limită 30D9, 
perioadă determinată. Tel 213244,9-16
• botoni<Mo*enL4posturi, data limită30.09. 
Tel. 213244,9-16
• betonielMtaganl 5 posturi, data limită 30.16 
Tel. 213244,9-16
• bnitar, Ind, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244,946
• brutar, Cătai, 7 posturi, data limită 31.12 Tel. 
213244,946
• brutar, Hatog, 1 post, data limită 610. Tel. 
213244)9-16
• bnitar, Lig>enl 1 post data limită 25.09. Tel. 
213244,946
• tauter, Orăștie, 1 post, data limită 2609. Tel. 
213244,9-16
• tautar, Mia, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244,946
• bnitar, Moșanl 3 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16
• tautar, Vulcan, 2 posturi, data limită30.09. Tel. 
213244,946
• bucătar, Ind, 2 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,946
• bucătar, Cătai, 1 post data limită 30.10. Tel. 
213244,946
• bucătar, Cătai, 2 posturi, data limltă31.12Tel. 
213244,9-16
• bucătar, Den, 1 post data limită 29.10. Tel.
213244,946
• bucătar, Deua, 2 posturi, data limită30.09. Tel. 
213244,9-16
• bucătar, Den, 5 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16
• bucătar, Hatog, 4 posturi, data limită31.12.Tel.
213244,946

Decese (75)

~ Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea 
Sr din viață a celui care a fost un bun fiu, soț, tată și u bunic

prof. CĂLĂRAȘU CORNELIUSlujba de înmormântare va avea loc marți, 26 sept., ora 13, la Casa Mortuară Deva.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(1/25.09)

Sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei Călărașu acum când se desparte de dragul lor
CORNEL CĂLĂRAȘU

Familia Jianu, 
Cornelia și Horațiu Holinschi

Un ultim omagiu din partea familiei Matieș Cornel pentru
MOGA NICOLAEplecat mult prea devreme în lumea de dincolo. Suntem alături de familiile Moga și Faur în această grea încercare. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Familia îndurerată anunță trecerea în neființă a celei care a fost
MÂNJA MARIAînmormântarea va avea loc azi, 25 sept., ora 14, la Cimitirul Bejan.

Nu te vom uita niciodată!

Familiile Petru Șerban și Valentin Neagu, din Deva mulțumesc tuturor celor care le-au fost alături la marea durere pricinuită de pierderea dragei lor soții, mamă, bunică și soacră .., ...... . ,..
ȘERBAN AURELIA

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

• cabanier, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244,9-16
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
19.10. Tel. 213244,9-16
• cartator presă, Deva, 1 post absolvent liceu, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16
• casier, Deva, 1 post, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16
• casier, Orăștie, 1 post data limită 19.10. Tel. 
213244,9-16
• chimist Deva, lpost absolvenți, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16
• drcularist la tăiat lemne, Orăștie, 1 post data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16
• coafor, Brad, 1 post, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16

Oferte locuri de muncă (74)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elite

• societate comercială angajează personal - femei, 
pentru fabrica de confecții Călan. Relații la tel. 
0254/734011,0745/112419.

(3/20.09)

BANCA COMERCIALA

CARPATICA
Forța fi inteligența capitalului român»»© î

Sutiiisula Deva,
B thtl Xicolae Bălt/mt u, BL 12 .4, 

TeL: 0254/22.81.22, 22S1.23.
Fax: 0254'22XI M

Xep. Simeria,
Str 4vram Iatu. u, Bl 7, Parter, 

Tel ■ 0254/26 11 01: Fax- 
0254/26.11.02

Dobânzile practicate pentru depozitele la termen în lei și valută * % pe an

oferim Învățământ de tip modular In sistem european modern cu
PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

ÎNSCRIBRILB SS FAC ZILNIC intre orele 8,00 - 20,00, in perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, Ia secretariatul 
din Centrul Hunedoara Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de Învățământ superior

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
laabeolviro

Științe Administrative Administrație publică 75 3 ani 1.400 • Licențiat în Științe 
Administrative

♦4
/Economie șl afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat in Economie și 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat in Marketing

Monedă 1 săpt. 1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni

RON 6,00 7.65 7,75 7,95 7,95 8,10
USD — 3.60 4,10 4,35 4,60 4,75

EUR - 4,00 4.10 4,35 4,60 4.75

:LEI Termen Dobânda/an
Depozitul VIVAT 
Depozitul PENSIA PLUS
Depozitul EUROPA

Depozitul PROSPER
LEI

EUR/USD

6 luni
12 luni
12 luni

24 luni
24 luni

7,90%
8,40%
8,20%

8,00%
5.00%

Partlcli ea nu este condiționată de încadrarea in muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la flecare disciplină din planul de Învățământ.
Admiterea se face prin concura, nrln.selectie a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, in 
fUncție de numărul de locuri la flecare specializare.
Candidatilor 11 se nune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute In planul de Învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților 11 se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții venit! prin tranzfar in anul II de studii de la alte instituții de Învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de Înscriere șl Înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater'’ din Sibiu, str. Someșului, nr. 57, 
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079838.

(56712)

p——-r—

Depozitul
CRESCENDO

CONT 
CURENT 
BONIFICAT

Depozit pe termen de:
LEI
EUR/USD

3 tani
7,40%
3,75%

6 luni C L,
7,50% 7,60
4,10%

9 luni 12 luni
7,60% ’ 7,70%

4,20% 4,50%

I

Certificat de depozit 
VALUTĂ FORTE

• _1 
500- 10.000

10.001 -20.000 
Peste 20.000

....................................... . ........—Ț

I 
i

i

Tranșe în EUR/USD
100 - 5.000 ■

5.000,01 -10.000
Peste 10.000

Dobânda/an
2,50%
3,00% |

3,50%

i
Dobânda/an

7,15%
7,65%
7,85%

Termen__ j Suma minimă EUR/USD Dobânda/an
360 zile 1.000 4,75%

RECLAME

http://www.uamslbiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro


luni, 25 septembrie 2006 CUWNB MAGAZIN/12

Sir Malcom Arnold a murit
• Ofertă. Fotbalistul David Beckham și soția sa Victoria ar putea apărea într-un episod al serialului de televiziune australian „Neighbours". Cei doi sunt tentați să accepte oferta producătorilor serialului, deoarece consilierii lor consideră că această apariție ar face ca brandul Beckham să devină mai popular în Australia. (MF)

Participantele din Bolivia au purtat j veșminte colorate la Festivalul Internațio- j nai din Beijing. La acest festival au fost | reprezentate peste două sute de țări.
(Foto: EPA) 

L:________________ ,______________‘:_____________

■ Compozitorul Sir Mal
com Arnold a murit la 
84 de ani din cauza unei 
maladii pulmonare.

Londra (MF) - Compozitorul britanic a câștigat un premiu Oscar pentru coloana sonoră a filmului „Podul de pe râul Kwai”, a compus nouă simfonii, muzica pentru două spectacole de balet, două opere și muzica pentru 132 de filme, dintre care „Whistle Down The Wind”, „The Belles of St. Trinian's” și „Hobson's Choice". Sâmbătă a avut loc premiera spectacolului său de balet „Cei trei mușchetari”, la Bradford, în nordul Marii Britanii. Arnold este primul compozitor britanic care a obținut un premiu Oscar, iar impresarul acestuia, Anthony Day, a declarat că muzica pentru coloana sonoră a filmului „Podul de pe râul Kwai” a fost compusă doar

Sir Malcolm Arnold (Foto epa)într-o săptămână și jumătate. Filmul, lansat în 1957, regizat de David Lean, prezintă povestea unor prizonieri britanici în timpul celui de-al doilea război mondial forțați de japonezi să construiască un pod în junglă. La origine trompetist profesionist, Sir Malcom Arnold a fost înnobilat de regina Marii Britanii, îh 1993, pentru contribuția la dezvoltarea muzicii.
Williams suferă 
de depresie

Los Angeles (MF) - Cântărețul Robbie Williams se află internat într- o clinică din Londra din cauza unor crize de depresie, acesta fiind motivul pentru care starul pop și-a anulat brusc, în urmă cu o săptămână, Concertele din Asia din cadrul turneului său mondial. Nu este pentru prima dată când starul, în vârstă de 32 de ani, se luptă cu depresia. Deși motivul oficial al internării sale este „stres și oboseală cronică”, surse apropiate cântărețului spun că acesta suferă de crize de depresie. Robbie a vorbit întotdeauna deschis despre această boală, cu care a recunoscut că se luptă din anul 2002.

Dați în 
judecată

Los Angeles (MF) -
Un scenarist ameri
can a dat în judecată 
canalul de televiziune 
ABC, care produce 
serialul „LOST - Nau- 
fragiații", acuzându-i 
pe reprezentanții a- 
cestui post de plagi
at. Anthony Spinner 
a indicat în dosarul 
depus la tribunal că 
în 1977 a propus ca
nalului ABC scenariul 
serialului „Lost", care 
prezintă aventurile 
unui grup de supra
viețuitori ai unui ac
cident de avion pe o 
insulă unde se petrec 
fenomene misterioa
se. în plângerea de
pusă la tribunal sce
naristul afirmă că 
ABC a refuzat atunci 
proiectul în ciuda 
insistențelor lui.

îngrijitorii unei grădini zoologice din Africa, aceștia fiind întâlniți tot mai rar.
(Foto: EPA)

Michael, anti-Bush
Barcelona (MF) - Cântărețul George Michael și-a început primul său turneu din ultimii 15 ani în Spania, la Barcelona, cântând cele mai mari hituri ale sale în fața a 18.000 de spectatori adunați la stadionul Palau Sânt Jordi și criticându-1 pe președintele american George W. Bush. Turneul, care se numește „25 Live” și se va încheia în 15 decembrie, cuprinde concerte în 28 de orașe. La sfârșitul primei serii de cântece, Michael a interpretat controversata melodie anti- Bush „Shoot The Dog”, lansată în 2002. în timpul cântecului, o păpușă gonflabilă cu fața președintelui american s-a ridicat din centrul scenei în râsetele și țipetele spectatorilor. Surpriza a venit când Michael a desfăcut fermoarul pantalonilor păpușii și dinăuntru a ieșit un buldog englezesc îmbrăcat în drapelul Marii Britanii.

Avionul din Top Gun, 
scos la pensie

Washington (MF) - Legendarul avion de luptă F-14, făcut faimos de Tom Cruise în filmul „Top Gun”, a fost retras, sâmbătă, din dotarea aviației Statelor Unite. A- vionul cu motor dublu, cunoscut sub numele de Tomcat, care atinge o viteză dublă față de cea a sunetului, a fost înlocuit cu un model mai nou, F/A-18 Super Hornet. „Modelul F-14 era foarte rezistent”, susține amiralul Michael Mullen, șef al operațiunilor aeriene, din cadrul Aviației SUA. „Sunt de părere că Tom

cat va fi amintit la fel ca și alte legende ale aviației, precum Corsair, Mustang și Spitfire”, a adăugat oficialul militar. „A fost un avion de luptă, de vânătoare, de recunoaștere, chiar și un bom bardier, orice avea nevoie să facă aviația”, a mai spus Mullen. Tomcat a fost conceput în anii '60, în timpul războiului rece, fiind menit să lupte împotriva avioanelor fostei URSS. De la acel moment, a fost folosit în cele două războaie din Golf și în Afganistan.
Recompensat
■ Regizorul spaniol Pe
dro Almodovar a primit 
premiul criticilor pentru 
cel mai recent film.

San Sebastian (MF) - „Volver”, cu Penelope Cruz în rolul principal, a primit premiul cel mare, la cea de-a 54-a ediție a Festivalului Internațional de film de la San Sebastian.Regizorul spaniol a fost recompensat cu premiul Fi- presci pentru cel mai bun film al anului. Câștigătorul premiului este ales în urma voturilor a 350 de critici de film din întreaga lume. „Volver” este un omagiu adus de regizorul Pedro Almodovar tuturor femeilor și în special mamei sale, în care bărbații

Alina este născută în zodia Pești, îi plac înotul, dansul și muzica.

(Foto: EPA) film este inspirat de femeile care au existat în viața mea.Pedro Almodovarsunt cantonați în roluri secundare. „Totul în acest
Refacere după accident
■ Richard Hammond a 
făcut primii pași după 
accidentul suferit în tim
pul unor filmări.Leeds (MF) - Richard Hammond, prezentatorul emisiunii de televiziune „Top Gear”, a făcut, sâmbătă, primii pași după ce s-a rănit serios într- un accident de mașină suferit în timpul filmărilor pentru

BBC. Richard a mers singur la toaletă și a vorbit cu soția sa, Mindy. Richard, care a suferit leziuni „serioase” la cap, a fost mutat vineri de la secția de terapie intensivă a spitalului din Leeds într-un salon. Starea sănătății lui „șe îmbunătățește treptat”, spun medicii. Totuși, medicii sunt încă foarte îngrijorați pentru că încă nu se știe exact cât de afectat a fost creierul lui Ri

„Volver" Era vorba despre femei puternice care s-au confruntat cu mari probleme”, a comentat cineastul pe când se afla cu filmul la Festivalul de la Cannes. Filmul beneficiază de interpretarea magistrală a actriței Penelope Cruz.„Filmul nu este feminist, ci feminin. Este o odă închinată femeilor, pământului, mamelor...”, este părerea uneia dintre actrițele din acest film, Blanco Portillo. Almodovar, în vârstă de 54 de ani, a câștigat primul premiu Fi- presci în 1999 pentru filmul „Totul despre mama mea”. în mai, la ediția de anul acesta a festivalului de la Cannes, lungmetrajul „Volver” a câștigat premiile pentru cel mai bun scenariu și pentru cea mai bună actriță.
chard, în special memoria. Hammond, poreclit Hamster, a suferit accidentul miercuri, în timp ce conducea o mașină cu viteză foarte mare pe un aerodrom din apropiere de York. Incidentul este anchetat de Health and Safety Executive și de BBC, iar specialiștii sunt convinși acum că accidentul a fost provocat de explozia unuia dintre cauciucuri.

zeci de fermieri în cursa i cu bivoli. Festivalul a- trage, în fiecare an, sute de curioși.
(Foto: EPA)

1.3 festivalul din Balli,Indonezia, s-au întrecut


