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Vremea va deveni instabilă Cerul

Dimineața La prânz Seara

Răniți grav în accidenteHunedoara (M.T.) - Conducătorul unei motociclete a ajuns la Spitalul din Hunedoara, cu multiple leziuni suferite în urma unui accident de circulație, iar la Petrila, un tânăr de 28 de ani care conducea unmotoscuter a fost transportat la un spitaldin Timișoara, din cauza leziunilor grave suferite după ce s-a răsturnat cu scuterul. „De cele mai multe ori conducătorii scuterelorși motocicletelor sunt grav răniți deoarece nu poartă un echipament de protectie”, a declarat Ion Tirinescu, șeful Serviciului Politiei Rutiere Hunedoara. /p.6

^Izolați de lumeAninoasa (MF) - O localitate din județul Hunedoara, cu circa cinci mii de oameni, riscă să rămână izolată, dacă nu vor fi găsiți banii pentru reabilitarea unui pod aflat intr-un stadiu avan- de deteriorare. „Dacă Wiiul se prăbușește, sin- ^.-.șura soluție e să mergem «(ieste deal, cu calul, prin Dâlja”, susțin oamenii care locuiesc în Aninoasa. /p.5
Dați în judecatăDeva (C.P.) - Patronii vor ajunge la tribunal dacă își stresează sau jignesc angajatii. Codul Muncii prevede, mai nou, că angajatorii pot fi dati în judecată dacă au provocat daune morale subordonaților, legea stipulând până acum o asemenea măsură doar în cazul daunelor materiale. /p.5

profe
sioniști
Deva (D.l.) - 100 de 
locuri de muncă sunt 
disponibile în județ 
pentru posturi de sol
dați gradați voluntari. 
Condițiile pentru 
accesarea unui astfel 
de post sunt: cel 
mult 26 de ani, 
absolvirea cel puțin a 
școlii profesionale, 
stagiul militar satis
făcut. "Facem 
înscrieri până în 2 
august. Pe lângă 
testarea fizică și psi
hică se va face și un 
interviu de evaluare, 
iar pentru angajare 
se va ține cont de 
punctajele obținute", 
declară It.col. Nicolae 
Dincă, șeful Biroului 
Informații Recrutare 
din cadrul Centrului 
Militar Județean 
Hunedoara. Până ieri 
se înscriseseră peste 
60 de tineri.
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A condus Biserica Ortodoxă Română peste 20 de ani +++ A fost înscăunat la 16 
noiembrie 1986 +++ în 9 mai 1999 a ținut Sfânta Liturghie împreună cu Papa loan 
Paul al il-lea la BucureștiBucurești (MF) - Patriarhul Teoctist a murit, ieri, la ora 17:00, în urma unui stop cardiac, suferit ca urmare a complicațiilor apărute după operația de prostată la care a fost supus în cursul aceleiași zile. Avea vârsta de 92 de ani. Prea Fericitul Teoctist este deținătorul a numeroase ordine bisericești, primite din partea Patriarhiilor Antiohiei, Ierusalimului, Moscovei, Serbiei, a Arhiepiscopiilor Greciei,

Ciprului, Cehoslovaciei, Finlandei și din partea Sanctității Sale Papa loan Paul al II-lea, precum și al titlului de Doctor Honoris Causa, conferit, în 1995, de universitățile din București și Oradea. în mai 1999, a primit, din .partea statului român, ordinul Steaua României în Grad de Mare Cruce. în cele două decenii de patriarhat ale PF Teoctist au fost înființate 12 noi eparhii în țară, a fost reactivată

Mitropolia Basarabiei, s-a înființat Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Centrală și de Nord, respectiv Occidentală și Meridională, precum și Episcopia Ortodoxă Română pentru românii din Ungaria și Serbia.
Realizări de sufletAu fost înființate sau reactivate aproape 400 de mănăstiri, s-au construit peste 2.000 de noi lăcașuri de

cult și s-a realizat reintegrarea învățământului teologic' preuniversitar și universitar în învățământul public, concomitent cu introducerea predării religiei în școlile publice și reintroducerea asistenței religioase în armată, spitale, penitenciare. Sub patronajul Bisericii Ortodoxe Române au fost înființate peste 230 de instituții sociale pentru toate categoriile defavorizate.
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• Confiscări. Peste 700 de arme deținute 
ilegal de civili au fost confiscate de poliția 
columbiană într-o operațiune în capitala 
Bogota. Armele confiscate sunt de la 
revolvere, până la pistoale mitralieră UZI. 
Statul sud-american este notoriu pentru 
infracționalitatea ridicată, trafic de droguri 
și răpiri.

Apelul Papei către talibani

Critici
București (MF) - Problemele agriculturii au fost privite cu superficialitate, a declarat deputatul PD, Valeriu Tabără. Acesta a mai spus că întreaga responsabilitate privind situația din agricultură din 2004 încoace îi revine PNL-ului. Nu există un plan de măsuri real pentru a rezolva problemele agriculturii, a mai declarat Valeriu Tabără.

Valeriu Tabără (Foto: epa)

Adriean
(Foto: EPA)

Sesizare
București (MF), - Pri

marul general al Ca
pitalei este luat la 
bani mărunți de 
către conservatori. 
Aceștia susțin că 
Adriean Videanu s-a 
aflat ilegal în vacanță 
și că a lipsit nemoti
vat timp de 7 zile, 
de la conducerea 
instituției pe care o 
reprezintă. Astăzi, 
consilierii Partidului 
Conservator vor 
merge cu o sesizare 
la prefectul Capitalei, 
Mioara Mantale.

■ Papa Benedict al 
16-lea face apel pentru 
eliberarea ostaticilor 
evangheliști sud-coreeni.

Roma (MF) - Liderii tali- banilor care țin ostatici 22 de sud-coreeni au anunțat un nou ultimatum pentru soluționarea revendicărilor lor. Dacă guvernul afgan nu va elibera 8 prizonieri islamiști în această dimineață va începe execuția ostaticilor rămași în viață.Criza ostaticilor evangheliști a provocat și un schimb de replici dintre Papa Benedict al 16-lea și răpitorii talibani. Suveranul Pontif a cerut de la reședința papală de vară, la Castelul Gandolfo, eliberarea ostaticilor evangheliști. „Un apel pentru ostaticii sud-coreeni în Afganistan! Din păcate a devenit un lucru obișnuit ca grupuri armate să profite de oamenii nevinovați pentru a-și atinge propriile scopuri. Fac apel la cei care

Apelul papal a stârnit replica talibanilor (Foto: epa)au săvârșit astfel de acte criminale să nu mai facă rău în continuare și să-și elibereze victimele nevătămate”. Apelul Papei a fost recepționat de talibani, care nu au întârziat să dea replica. Yousouf Ahmadi, purtătorul de cuvânt al insurgenților, s-a întrebat

retoric de ce suveranul pontif nu condamnă uciderea civililor de către forțele internaționale staționate in Afganistan, care, afirmă acesta, aruncă bombe asupra oamenilor ne- vinovați. Apelurile Papei, a continuat reprezentantul talibanilor, vor fi respinse atât

timp cât vor exista femei afgane închise de americani la Bagram și Kandahar.Pe de altă parte, guvernul afgan a anunțat că va fâlosi forța pentru a-i elibera pe sud-coreenii răpiți în Afganistan, dacă negocierile cu talibanii eșuează.
Crapul britanic în pericol Bombe

LitJS 3F3bă. Ministrul irakian de externe, împreună cu omologul său sau- 8 dit, la deschiderea sesiunii Ligii arabe t de la Cairo. (Foto: epa)

■ Braconierii români, bul
gari și polonezi devas
tează crescătoriile de peș
te din Marea Britanie.

Londra (MF) - Cea mai mare amenințare pentru crescătoriile de pește din Marea Britanie o constituie braconierii români, bulgari și polonezi. Prestigiosul cotidian londonez The Times scrie că legislația privitoare la pescuitul sportiv trebuie clarificată, deoarece braconierii est-europeni pro-
Acolo unde noi peacuim de dragid 

spoitului, ei pescuiesc pentru 
mâncare

Ian Wright, președintele Asociației 
BRITANICE DE PESCUIT SPORTIV

« a»»***?*»»»**»»*»** ’» »»»*««#«voacă anual daune de milioane de lire sterline. în Anglia și Țara Galilor, din peste 60 de proprietari de iazuri chestionați, mai bine de jumătate

Legendarele iazuri britanice, luate cu asalt de emigranții români
(Foto: EPA)afirmă că sunt prădați în mod regulat de braconieri, care prind peștele fie pentru alte centre de pescuit sportiv, fie pentru consum. Majoritatea proprietarilor consideră că principalii responsabili sunt imigranții est-europeni, care prind peștele ca să-l mănânce. Centrele de pescuit sportiv plătesc peste 400 de lire, adică peste 800 de dolari pentru un crap de 10 kg, iar exemplarele și mai mari pot ajunge la câteva mii de lire sterline. Ian Wright, președintele Asociației britanice a iazurilor des

tinate pescuitului sportiv, a declarat ziarului londonez că est-europenii nu înțeleg, pur și simplu, ce înseamnă să scoți peștele și să-l arunci înapoi în lac.Legislația britanică precizează că exploatarea peștelui din ochiurile de apă închise este interzisă. Pe de altă parte, legea devine neclară în privința lacurilor și iazurilor legate de rețeaua de râuri, precum și asupra destinației fondului piscicol din aceste spații doar către pescuitul sportiv.

umanitare
Washington (MF) - A-jflb lianța Nord-Atlantică vrea"să foloseacă bombe cuputere mică împotriva rebelilor islamiști din Afganistan. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a explicat într-un interviu pentru i Financial Times că folo- | sirea bombelor ar trebui ' Ț să reducă numărul vieți- 'melor civile. Potrivit lui . Scheffer, experții Alian- 1 ței caută soluții pentru transformarea bombelor puternice într-unele cu , capacitate de deflagrație ! mai mică. Potrivit ONU, ! de la începutul anului îi^^ Afganistan au murit proximativ 600 de civili. Jumătate dintre ei au R| fost uciși de poliția afgană și de militarii Alianței.

Refuză să demisionezeTokyo (MF) Premierul conservator japonez, Shinzo Abe (foto), refuză să demisioneze, în ciuda înfrângerii suferite de coaliția de la guvernare în alegerile pentru Senat de ieri, relatează AFP. Șeful executivului nipon a promis însă o remaniere a guvernului, afectat de o serie de scandaluri de la preluarea mandatului, în urmă cu zece luni. Partidul premierului a pierdut aproape jumătate din locurile disputate duminică în Senat, înregistrând cele mai slabe rezultate din istoria dreptei japoneze. Partidul Liberal Democrat, care controlează Irakienii au nevoie de asistență 
umanitară (Foto: epa)

Irakul are nevoie de ajutor

guvernul Japoniei din 1955, nu a reușit să

«
9

obțină 64 de locuri în Senat necesare pentru a-și asigura sprijinul parlamentar. Coaliția lui Abe poate rămâne, însă, la guvernare datorită majorității pe care o deține în

■ Conform statisticilor, 
opt milioane de irakieni 
n-au apă și patru mi
lioane sunt subnutriți.

Londra (MF) - 8 milioane de irakieni au nevoie urgentă de apă potabilă, mâncare, îngrijiri medicale și adăpost. Jumătate dintre aceștia sunt subnutriți, se arată într-un raport al organizației umanitare britanice Oxfam, realizat cu sprijinul unor organizații irakiene. Reprezentanții organizației umanitare arată că

violențele din Irak, campania militară a coaliției internaționale, atentatele zilnice și restricțiile impuse de autorități afectează aproape o treime din populația țării. Potrivit cifrelor din raport, serviciile publice esențiale sunt atât de rudimentare încât 70% dintre irakieni nu au suficientă apă potabilă, 15% nu își permit să mănânce în mod regulat, iar 28% dintre copii sunt subnutriți. în plus, 92% dintre copiii de vârstă școlară nu dau suficient randament.Raportul întocmit de Oxfam

arată că două milioane de irakieni, în special femei și copii, trăiesc în sărăcie lucie în tabere de refugiați din Irak, iar alte două milioane s-au refugiat în Siria și Iordania. Organizația umanitară britanică a făcut apel la Națiunile Unite și la comEML tatea internațională să îi ajute pe civilii irakieni. în plus, guvernul de la Bagdad este îndemnat să acorde mai multă atenție programului de distribuire a hranei gratuite și a ajutoarelor bănești pentru cei săraci.

camera inferioară a parlamentului.
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Fără condiționări5
Cluj (MF) - Liderii comunității maghiare s-au întâlnit, ieri, la Cluj, pentru discuții cu privire la europarlamenta- re. Cu o zi înainte de întâlnirea cu episcopul Tokes Las- zlo, președintele UDMR Marko Bela a anuțat că nu vrea condiționări la negocierile pentru candidați.Episcopul Tokes Laszlo de

clara, în urmă cu o săptămână, că singura lui condiție este ca UDMR să renunțe la lista de partid și să accepte o listă națională a comunității maghiare pentru candidații la alegerile europarlamentare.Marko Bela a declarat că, dacă discuțiile încep cu condiționări, atunci se anunță un eșec. Marko Bela
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I
* • btcă vm taloane pentru iulie. De

«nen a început să se distribuie a doua 
| tranșă de taloane pentru Programul Na

țional de Sănătate ultimilor 21.000 de 
, hunedoreni născuți în luna iulie. Cei năs- 
i cub în această lună care nu vor primi nici 

acum talonul vor trebui să se adreseze 
Casei Naționale de Sănătate. (D.l.)

DANA IOAN__________
dana.ioan@informmedia.ra

Agresivitatea 
anonimatului

Cele mai vehemente și acuzatoare 
reclamații pe care le-am primit, pe 
diverse teme, în decursul unor ani buni de 

lucrat în media, au venit din partea unora 
care au refuzat să-și decline sau să-și facă 
publică identitatea. Naiv, în primii ani m- 
am străduit să aflu, în locul lor, ce se 
ascunde în spatele unei situații sau alta și 
am descoperit că, de cele mai multe ori, 
arătatul cu degetul însemna de fapt o 
răfuială personală sau, mai mult, modul în 
care hoțul strigă cel mai tare „prindeți 
hoțul!", tocmai pentru a-și proteja propria 
persoană.

Și-am început să refuz anonimii, în ciuda 
r revoltelor punctual declarate referitor la 
® împiedicarea libertății de opinie. Căci e 
1 ușor să ai opinii dacă ți le susții doar în 
/ propria baie!

Cele mai vehemente și dușmănoase 
revolte la care am asistat au fost cele 
în care se confruntau grupuri de interese, 

susținute de grupuri mai largi, gata con
vinse că e dreptul, interesul și dreptatea lor 
să se afle pe o parte sau alta a baricadei, 
în asemenea cazuri, colectivități anonime 
(dar compuse fiecare dintr-o serie de indi
vidualități) au adoptat spiritul de haită și au 
acționat în consecință. Luați la întrebări, 
fiecare în parte, nici unul dintre membrii 
vreunui grup nu și-a asumat apoi răspun
derea. „Nu eu am făcut!", „Nu eu am 
decis!", „Nu eu am ordonat!".

Anonimatul e cel mai agresiv, indiferent 
de situația în care se manifestă. Când îți 
asumi răspunderea pentru ceea ce faci sau 
ceea ce spui, ai minima decență să ții cont 
de cei din jur. Anonim poți fi cât de 
dușmănos te lasă conștiința. Dar, în cazul 
anonimilor, tocmai aceasta lipsește.

Luna iulie i-a adus lui Avramescu Daniel, din Deva, 50 lei la concursul de integrante. Felicitări și cât mai multă inspirație la următoarele concursuri!
(Foto: M. 

Șerban)

l
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Victime ale agresiunilor
■ Două persoane au 
ajuns la spital în urma 
unor conflicte spon
tane.

Mihaela TĂmaș 
mihaela.tamas@informmedia.roObârșa - Un tânăr în vârstă de 29 de ani, din comuna Hălmagiu, județul Arad, a ajuns sâmbătă dimineață la Spitalul Municipal din Brad, după ce a fost bătut de un „prieten” de pahar.Scandalul s-a petrecut în satul hunedorean Obârșa, unde la finele săptămânii trecute s-a desfășurat Târgul Meșterilor Populari. Martorii incidentului au solicitat ajutorul polițiștilor din municipiul Brad, pentru a interveni și aplana conflictul dintre cei doi bărbați. Din verificările efectuate s-a stabilit că victima, Lucian C., a avut o altercație cu Cristian H., de 29 de ani, din comuna Tomești.După ce s-au certat, se pare și din cauza unei tinere, s-au bătut, iar Lucian G. a căzut peste o masă, suferind multiple leziuni. „în cauză se efectuează cercetări sub aspec

tul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală”, a declarat subcomisar Magda Popa, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara.
Bătut în propria-i casăUn alt incident de acest fel s-a petrecut în localitatea Petrila. Aici, un bărbat în vârstă de 37 de ani, Petru A., din localitate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02:45, a fost bătut în propria-i casă de patru tineri. Cu ultimele puteri bărbatul a anunțat Poliția Orașului Petrila.„în urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că, pe fondul unei stări con- flictuale mai vechi, la domiciliul lui Petru A. s-a prezentat Delia B., de 25 de ani, din localitate, însoțită de patru tineri cu care a pătruns în locuință, aceștia aplicându-i mai multe lovituri. în cauză se efectuează cercetări pentru identificarea celor patru persoane și în funcție de rezultatul medico-legal se va face încadrarea juridică”, a concluzionat subcomisarul Magda Popa. Consumul de alcool duce la conflicte violente (Foto: cl>

Cercetat pentru furtVulcan (M.T.) - Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din municipiul Vulcan, este cercetat de polițiștii din localitate pentru furt, după ce a sustras din buzunarul unei cunoștințe suma de 150 de lei și actul de identitate al acesteia. în momentul în care a constatat căa rămas fără bani și acte, victima, Viorel P., de 25 de ani, din localitate, muncitor la „Energoconstrucția”, a anunțat polițiștii din Vulcan. Din verificările efectuate, oamenii legii au stabilit că tânărul a consumat băuturi alcoolice împreună cu Maria U., de 47 de ani, și Arpad V„ de 64 de ani, ambii din localitate, după care s-a deplasat la locuința lui Arpad V., unde a întreținut relații sexuale cu Maria U. A avut loc o altercație între Viorel P. și proprietarul imobilului, acesta fiind scos afară din locuință. La plecare Viorel P. a constatat că îi lipsesc banii și actul de identitate. în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Căsătorie la 
„pușcărie"Bârcea Mare (M.T.) - Din data de 13 aprilie când „s-a dat liber” la vizitele intime, în Penitenciarul de Maximă Siguranță Bârcea Mare și-au legat destinele 16 cupluri, iar numărul vizitelor intime a ajuns la „faimoasa” cifră 69. Cea de-a 16-a căsătorie a fost celebrată ieri, iar proaspeții însurăței au voie să petreacă împreună 48 de ore. „Dacă se căsătoresc în Penitenciar, persoanele private de libertate au voie să petreacă împreună cu soțul sau soția 48 de ore. Timp de un an, în fiecare lună au dreptul la două ore de vizită, iar după această perioadă mai au voie să se întâlnească la vizita intimă o dată la trei luni”, a declarat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului de Maximă Siguranță Bârcea Mare, inspector principal Gabriel Vesa.

Primăriile nu cedează 
spațiile pentru medici
■ Doar 30% din ca
binetele medicale au 
fost vândute de 
primării medicilor.Deva (D.L) - Trei sferturi dintre primăriile hune- dorene au refuzat, cu diverse motivații, să vândă către medici spațiile pe care aceștia le ocupă pentru desfășurarea activității lor, deși acest lucru este obligatoriu, după cum prevede Legea 236/2006. în 45 de zile de la intrarea acesteia în vigoare, primăriile ar fi trebuit să anunțe spațiile care pot avea destinația de cabinete medicale, urmând ca medi

cii să-și exprime intenția de a le cumpăra, dai’ se pare că i există o reticență din partea I autorităților locale de a vin- 1 de aceste spații.Colegiul Medicilor nu-și explică altfel varietatea de motive pe baza cărora pri- . măriile tergiversează aplicarea acestei legi, drept pentru care a sesizat Instituția Prefectului să se implice în această acțiune. Până acum, doar în municipiul Deva și în câteva localități mai mici medicii și-au putut cumpăra cabinetele. în Petroșani au fost rezolvate jumătate dintre cereri, dar nici una în municipiile Hunedoara și Orăștie.

Vor intravilanul 
înapoiDeva (D.L) - în cazul exproprierilor abuzive, proprietarii au primit maxim 50 de bani pe metrul pătrat. La nivelul municipiului Deva au fost înregistrate la Serviciul Comunitar pentru Cadastru și Agricultură din cadrul Consiliului Local 757 de notificări la Legea 10 din 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv. Până la sfârșitul anului 2006 fuseseră soluționate doar 150 de notificări. Dintre cele încă 328 care mai sunt acum nesoluționate, 200 sunt în lucru. Aproape 20 la sută dintre dosarele cărora li s-a dat o soluție au ajuns în instanță, „iar instanțele judecătorești au acordat compensarea în natură destul de ușor, în multe cazuri”, spune Daniel Indreiu, directorul serviciului.

ASIGURĂRI LA ÎNĂLȚIME! 
în nerioack Jl.06.-31.07.2007. pentru campania 
RCA II, CARPATICA ASIG Oferă, ta o asigurare 
RCA cm plata integrală pentru 12 luni, fiecărui dient 
o asigurare a locuinței cu o reducere de 50%, precum 
p asistență rutieră pe 2 luni GRATUITĂ!

Cuplul verii 2007

Vi așteptăm la sediile noastre din:
DEVA: Str. I. Mania, bl. Bl/23, tel./fax: 0254/219026, 
e-mail: devaBcarpatkaasig.ro.
BRAD: Str. Independențe^ N.17 (lingă Romstal), 
teL/tax: 0254/613144, e-mail: itradQcarpaticaasig.ro. 

PETROȘANI: Str. 1 Decembrie 1910, N. 87/6, 
teL/fax 0254/549049, e-maii: petrasaniQairpafiaasig.ro 

HUNEDOARA: B-dul Libertății nr. 22,tel./fax: 0254/711099, 
e-mail: hunedoaraQcarpatkaasig.ro.
ORÂȘTIE: Str. N. Băfcescu, nr.17, tel./fax: 0254/244111, 
• mail; orastieQcarpaticaasig.ro.

-BILETE bE la cele mai mici irâlurjf
;-SE|JLJR

Litoralul Winânesc de la 125 lei W
^turjclajle la 99 € lei - r- %

-» d&la 99€ -U-

ON

REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal. La aces* 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestora. Info--*»: . 
mentare la tel.0254/ 211 275, int. 8834.

Dacă formați un 
cuplu și aveți ceva 
poze de arătat, 
acum este momen
tul! Vă facem 
vedete și vă 
răsplătim pentru 
asta! Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact, pe 
adresa .Cuvântul 
liber" Deva, B-dul 
22 Decembrie, 
nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter, 
sau în format elec
tronic la adresa de 
mail: sanda.bocani- 
ciuarinformmedia.ro
în perioada 3 iulie— 
2 august, iar în 27 

vă alegeți 
leii

Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
www.huon.ro. sub 
forma votului elec
tronic, cât șl prin 
intermediul 
taloanelor apărute 
în „Cuvântul liber", 
în perioada 3-25 

Ce mai
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 

asta!

I

cuvamu i

mailto:dana.ioan@informmedia.ra
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
devaBcarpatkaasig.ro
itradQcarpaticaasig.ro
petrasaniQairpafiaasig.ro
hunedoaraQcarpatkaasig.ro
orastieQcarpaticaasig.ro
ciuarinformmedia.ro
http://www.huon.ro
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1498 - Cristofor Columb descoperă Insula Trinidad. 
1556 - A murit, la Roma, Sfântul Ignațiu de Loyola, 
fondator al Societății lui Isus, autor al «Exercițillor

spirituale» (n. 1491).___________
1901 - S-a născut pictorul 
francez Jean Dubuffet (m. 
1985). ____________ :
1944- S-a născut actrița ame
ricană Geraldine Chaplin («Dr.
Jivago»),___________________ __
1944 - Scriitorul francez 
Antoine de Saint-Exupery 
(«Micul prinț»), aflat în misi
une, dispare în timpul unui 
zbor deasupra sudului Franței 
(n, 1900).

1962 - S-a născut actorul american Wesley Snipes 
(«Demolition Man»).___________________________ _
1965 - In Marea Britanie sunt interzise reclamele
pentru țigări la televiziune.

minim 30°maxim
Prognoza pentru astăziCer înnorat. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 9°C și maxime de 30°C.Prognoza pentru două zileMiercuri. Cer însorit. Temperatura minimă va fi de 12°C, iar maxima de 26°C.Joi. Cer înnorat. Minima termică va fi de aproximativ 13°C, iar maxima de 28°C.
Calendar Creștin Ortodox
înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sfântul și Drep

tul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea. (Lăsatul secului 
pentru Postul Adormirii Maicii Domnului).

Calendar Romano-Catolic____________________
Sf. Ignațiu de Loyola, pr.**

Calendar Greco<atolic_______________________
Preserbarea scoaterii S Cruci. S Eudochim, c (+ 840). 
S Ignațiu de Loyola (+ 1556).

Apă_____________
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele: 
9.00-14.00 - în Deva, Sir. Cernei.

Gaz metan_________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Energie electrică £
Energia electrică va fi întreruptă între orele:

i 9.00-14.00 - în Mintia-Sat (partea de jos).

REȚETA ZILEI

Prăjitură cu dovlecel
Ingrediente: 1 dovlecel, 2 linguri de zahăr, 2 linguri 
cu vârf de făină, 1 vârf cuțit bicarbonat stins cu oțet, 
coajă portocală, zahăr vanilat, ulei pentru prăjit.
Mod de preparare: Se curăță dovlecelul de coajă și se 
rade pe răzătoarea mică., Se obține o cană de 250 ml 
plină. Se amestecă cu restul de ingrediente. Se obține 
o pastă de consistența unei smântâni foarte groase. 
Se lasă 10 minute să mai crească. Se încinge uleiul la 
foc mediu și se pun cu lingura grămăjoare de 7-10 
cm diametru. Se prăjesc pe ambele părți. Se scot pe 
un șervet de hârtie care să absoarbă excesul de ulei. 
Se servesc calde.
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Soluția integrantei din numărul 
precedent: L - B - VAS - GUTU
IE - IC - BANANA - A - MERI - 
ALAI - NUCA - UNS - VIS - FAN 
-A - TIPICAR - CA - ENE - AP - 
U - SPALATE - MATE - AMAR - 
NANI - ATE - CAFEA - NI - S - 
SADIC - SERA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica________ 929
Dispecerat gaz_________ 227091
Informații CFR__________ 212725
Urgențe____________________ 112
Pompieri____________________981
Jandarmerie 956
Poliție ___________________ 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

&

Berbec
Avansul pentru casă ori pentru mașină trebuie dat și dacă 
nu aveți acești bani, îi cereți la bancă. Trebuie văzut de 
unde luați cu dobândă mică de tot. Fiți atenții

Taur
Sunteți combativi, anturajul ține cont de opiniile dvs, puteți 
lucra de minune în echipă. O să vă descurcați, iar familia 
nu poate decât să fie mândră de dvs.

Gemeni
Trebuie avut grijă de sănătate, de a dvs și de a celorlalți 
membri din familie. Nu lucrați până la epuizare, că o să 
dați banii pe medicamente și concedii medicale.

Rac
Vi se aprobă un credit, o agenție imobiliară vă găsește 
locuința mult visată sau un cumpărător pentru a dvs. Prac
tic, se rezolvă niște situații. Este un câștig mare!

Leu
Are loc un eveniment care adună lume multă, ședință, 
negociere, concurs, ori poate o plecare în vacanță cu 
grupul. Ați avea de unde să luați o sumă de bani, dar sunteți 
rezervat.

Fecioară
Vă preocupă tot ce ține de situația familială - copiilor să 
le asigurați alimente, îmbrăcăminte, să-i ajutați să se decidă 
încotro să se îndrepte la toamnă în privința studiilor.

Balanță
Vă vor fi remarcate niște aptitudini cu ocazia unei com
petiții sau vă regăsiți pe listele de admiși la o facultate 
sau la mai multe. Este vorba despre un real succes!

Scorpion
Se pare că a trecut multă vreme de când n-ați mai vorbit 
cu cineva, nu v-ați mai confesat și azi sunteți de neoprit, 
o să dațl cărțile pe față. Nu vă enervați!

Săgetător
Reuniune fie în scop de afaceri, fie să povestiți, să vă 
relaxați, sunteți în vacanță. O să stați până noaptea târziu 
și o să aveți o stare de spirit foarte bună.

Capricorn
Primiți bani, salariul, bonusul care vi s-a promis, ori e vor
ba despre împrumutul pe care l-ați solicitat și puteți porni 
în căutarea unor achiziții. Nu vă grăbiți să cumpărați orice!

Vărsător
O întâmplare sufletească, un câștig, o recompensă mate
rială de pe urma muncii dvs din ultima vreme sau mulțumiri, 
aprecieri publice care vă ung pe suflet. .

Pești
E posibil să primiți acei bani care vi se cuveneau și de 
care aveați mare nevoie ca să demarați proiectul de extin
dere a locuinței sau altceva legat tot de casa dvs.

f

I
I

T
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7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

7:30 TeleMatinal (p. 1) 
8:00 Jurnal TVR 
8:10 TeleMatinal (p. 2) 
9:00 Jurnal TVR 
9:10 TeleMatinal (p. 3) 

10:00 Ne vedem la... TVRI
Talk-show (r) 

11:00 Reflector (r) 
11:30 Deliciile bucătăriei 
12:00 Profesioniștii (r) 
13:00 Hannah Montana (s,

0 comedie, SUA, 2006) 

13:30 Desene animate. Club
Disney 

14:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

15:00 Teleshopping 
1530 Planeta în jeanși (r) 
16:00 Kronika. Emisiune în

limba maghiară 
17:00 Isabel, în căutarea 

13 iubirii (s, dramă,
Venezuela, 2004) 

17:50 Integrame după inte
grare (r)

18:00 Justiție militară (s). 
0Cu: David James Elliott 

19:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

20*20  Dolmen
0(s, Franța, 2005). Cu: 

Ingrid Chauvin, Bruno 
Madinier, Yves Renier. 
R.: Didier Albert 

21:20 Unia verde 
21:50 Anatomia lui Grey (ep.

030, dramă, SUA, 
2005). Cu: Ellen Pom- 
peo, Sandra Oh, 
Katherine Heigl 

22:45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

2320 A doua viață (comedie 
î s fantastică, Franța,

2000)
1:10 Justiție militară (r) 
2:00 Jurnal TVR (r). Sport

Meteo
3:10 O vedetă populată (r) 
430 Reflector (r) 
4:55 Integrame după inte

grare (r)
5:00 Hlter Știu 
5:10 Isabel, In 
0 căutarea

iubH(r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore? 

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
! 10:00 Om sărac, om bogat 

(reluare)
11:00 Caravana Dansez pen

tru line (r)
i 11:45 La Bloc (r) 

12:15 Emmerdale - Afaceri 
de familie (s, dramă, 
Marea Britanie).

s 13:00 Știrile ProTv 
13:45 Tn căutarea familiei 

3(comedie, SUA, 1993).
Cu: Morgan Fairchild, 
Ricki Lake, Victoria 
Jackson, Dan Hedaya. 
R.: Jim Drake 

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Mesaje de dincolo (s, 

0dramă, SUA 2005). 
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea.
Meteo.

2030 Focul negru
S (thriller, Mexic/SUA, 

2003). Cu: Shane Brol
ly, Kaarina Aufranc, 
Pepe Serna. R.: Paul 
Andresen

22:30 Știrile ProTv. Sport 
23:15 CSI: New York- 

0Criminaliștii (s). Cu:
Gary Sinișe, Melina 
Kanakaredes
-Vremea
- Vreau să fiu mare 

0:30 Focul negru
0(film, reluare) 

1:55 Omul care aduce 
cartea (reluare) 

2:00 Știrile ProTv 
3:00 CSI: New York -

EJCriminaliștii
(reluare) 

4:00 Pro Motor
(reluare) 

5:15 La Bloc
(reluare)

630 Emmerdale - Afaceri 
Ode famfe (reluare)

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

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs Interactiv 
11:0OV.I.P. (serial) 
12:00 Napoleon șl Josephine 

(istoric, SUA, 1987). 
Cu: Armand Assante, 
Jacquelline Bisset, 
Stephanie Beachman, 
Anthony Perkins. R.: 

' Richard Ț. Heffron 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Misiunea Casa (r) 
14:15 Șeriful din Medicine

H Bend (western, SUA, 
1955). Cu: Randolph 
Scott. R.: Joseph H. 
Lewis

16:00 Observator
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 Tablou de nuntă
(divertisment) 

23:00 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport Meteo 

24:00 Joe Dirt (comedie, 
I3SUA, 2001). Cu: David

Spade, Christopher 
Walken, Kid Rock, 
Jaime Pressly. R.: Den
nie Gordon 
Povestea lui Joe Dirt 
începe în 1975 când 
avea 8 ani și, preocu
pat fiind să exploreze 
o ladă de gunoi în că
utare de resturi, nu își 
dă seama că s-a pier
dut de părinți. Mania 
lui de a scotoci în gu
noi după mâncare i-a 
pus capac, iar Joe a 
fost nevoit să se des
curce pe cont propriu.

2.fr0 Concurs hteractiv 
3:00 9595 (r)

9:00 Jurnalul Euronews pentru 
România 9:15 Miracole (s) 
10:15 Plaja lui Măruță 12:05 
Doctor Who (s) 13:00 Speli-i 
binder: Tărâmul Dragonului (s) 
1330 ABC... de ce? 1430 Job
bing 15:00 împreună în Europa. 
Em. în limba germană 16:00 
Jurnalul TVR (r) 1620 Descop-. 
eră românii 16:30 Autostrada 
TVR. Magazin regional 18:00 
Jurnal regional 18:30 Replay. 
Legendele fotbalului românesc 
19:00 Omul între soft și moft; 
1930 Orășelul nostru drag (s) 
20:00 Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece (s) 21:00 Ora de 
știri 22:10 D'Artagnan și cei trei 
mușchetari (p. 2) (aventuri, 
Franța, 2005) 23:50 American 
Gothic (s) 0:45 Orășelul nostru 
drag (s, r) 1:15 Seara în care ne
am luat adio (film, r)

7:00 Iubiri (r) 8:00 Răzbunarea 
Victoriei (r) 9:00 Căpșune cu 
zahăr (s) 10:15 Uzurpatoarea 
(s) 12:30 împotriva destinului 
(s, Mexic, 2005) 1330 Pri
zoniera (s) 14:30 Mama vit

regă (s) 15:30 Iubiri (s) 16:30 
Răzbunarea Victoriei (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 18:30 i 
Salome (s)’19:30 Tequila cu ; 
suflet de femeie (s) 20:30 
Numai iubirea (s) 21:45 Zorro 
(s) 22:45 Poveștiri de noapte 
(divertisment) 23:15 Clona (s) 
0:15 Prizoniera (r) 1:15 Poveș
tiri adevărate (r) 2:15 Numai 
iubirea (r) 3:15 Poveștiri de 
noapte (r)

•A X. 

it e) 
06.30-07.00 Observator (r) 

16.30-16.45 Știri locale .

8:30 Great Artists 9:00 Film 
artistic 11:00 Pentru o cauză 
dreaptă (s). în distribuție: Eli
zabeth Lackey, Richard Tho-; 
mas, Roger R. Cross 12:20 
Look who is winning 14:30 
Cuscrele (s). Cu: Tamara Bu- 
ciuceanu, Valentin Uritescu, 
Stela Popescu 15:30 Pitici de 
vară 1630 Baronii (s) 17:30 
Bere de la gheață 18:30 Știri 
Național TV 20:00 Film artis
tic 22:00 Cronici paranormale 
(s) 23:00 Traffik (s) 24:00 
Nemaipomenitul Tick (d.a.) 
1:00 Știri

8:25 Flavours (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere 14:40 Un dar din 
dragoste: Povestea lui Daniel 
Huffman (dramă, SUA, 2000). 
Cu: Debbie Reynolds, Ed 
Marinaro, Elden Ratliff. R.: 
John Korty 16:25 Al 7-lea cer 
(s) 17:25 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 18:00 Focus 1930 Camera 
de râs 20:00 Scut uman 
(acțiune) 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. - cele mai bune 
momente 22:30 Focus Plus 
2330 Totul despre sex (s) 
24:00 CSI - Investigații (s)

1435 Cinema, cinema, cinema 
15:05 Albert cel gras (comedie, 
SUA, 2004). 16:40 Concert 
Take That 2006 17:35 Masca 
din oglindă (aventuri, Marea 
Britanie, 2005) 19:20 Jurnal de 
bord (thriller, SUA 2005). 21:00 
r)ictgoste mare: Petrecere pen
tru Betty (Ep. 9, dramă, SUA, 
2006). 22:00 Deadwood (Ep. 
21) 22:50 Kung-fu la grămadă 
(acțiune, China, 2004). 030 
Syriana (thriller, SUA, 2005). 
235 Jocuri periculoase 3: Dia
mante neșlefuite (acțiune, SUA, 
2005).

9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
14:40 Realitatea bursieră 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:15 Fabrica 16:00 Realitatea 
de la 16:00 17:00 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:0018:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:05 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Ziarul
Realității 22:00 1 și 1 24:00 w
Realitatea de la 24:00

10:00 Noi toți (r) 11:00 Walk
er, polițist texan (r) 12:00 Teo
(r) 13:15 Călătoriile lui Sinbad
(s) 13:45 Road Runner (s)
14:15 Lumea Pro Cinema (r) 
14:45 ProMotor (r) 15:15 Tele
fonul de la miezul nopții (s) 
16:15 Entertainment News (r) 
1630 Noi toți (s) 1730 Născut 
DJ (r) 18:00 Walker, polițist 
texan (s) 19XX) Ruleta destin
ului (s) 20:00 Entertainment 
News 2020 Jurații (s) 2130 
Născut DJ (s) 22iX) Crima
perfectă (thriller, SUA 1999)

630 Videoclipuri muzicale 
7:00 Matinal 710 10:00 Arte 
(r) 10:30 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Un nou 
început (r) (documentar) 13:35 
Emisiune religioasă (r) 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:40 La limită (r) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 18:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Irina By Monica 
Columbeanu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 Interzis. Cu Laura 
Andreșan 030 Emisiune-con- 
curs 2:00 6! Vine presa!

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10:00 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Suzuki SJ410 12:00 
Tehnologie extremă: Lărgirea 
canalului Panama 13:00 Curse 
și fiare vechi 14:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 16:00 
Curse 17:00 Automobile ame
ricane recondiționate 18:00 
Motociclete americane 19:00 
Vânătorii de mituri 20:00 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
21:00 Hoții trupurilor noastre 
22:00 Scrisorile unui crimin# 
în serie 23:00 în viteza a 
cincea 24:00 Cum se fabrică 
diverse lucrun?

Can.de
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Vin zile grele pentru patroni■«rra
www.acvarist.ro
Deva (D.l.) - Acesta este slte-ul Asociației 
Acvariștitor din România. Aici se pot găsi atât Infor
mații referitoare la construirea ;l amenajarea unui 
acvariu, cât ;i sfaturi pentru a evita îmbolnăvirea 
peștilor exotici ;l a plantelor de acvariu.

■ Patronii vor putea 
ajunge la tribunal dacă 
îșî stresează sau jignesc 
angajații.

Clara Păs___________________
clara.pas@infarmmedla.ro

Amplasarea aparatelor radar în data de
31.07.2007:_______
■ DN 7: lila - Tătărăjtl - Zam;
- DN 7: Slmeria - Orlțtle;
- DN 66: Călan;
- DJ 687: Hunedoara;
- Deva: Calea Zarandului (D.N.7), B-dele 22 Decem
brie, Decebal și N. Bălcescu, str. M. Eminescu.

Deva - Codul Muncii prevede, de ieri, că angajatorii pot fi dați în judecată dacă au provocat daune morale subordonaților, legea stipulând până acum o asemenea măsură doar în cazul daunelor materiale. Ministrul Muncii, Paul Păcuraru, a declarat că va încerca modificarea acestei prevederi pentru că tensionează relația angajat-anga- jator, dar și decizia instanțelor, deoarece „prejudiciul moral, prejudiciul psihic legat de o decizie sau alta a angajatorului, care îl vătămează Angajații pot cere daune morale dacă le sunt adresate cuvinte jignitoare

HUNEDOARA

Farmacia .Green Line”, non-stop. Ba Dacia, nr 
33.®-» 748080.

DEVA
Farmacia .Bella Farm”, non stop, b-dul Decebal. bl. 
5. ®-» 231515.

Farmacia nr. 1 .Remedia”, non-stop. Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

Petru Vaidoș

pe angajat este în general foarte greu de măsurat”. Paul Păcuraru a precizat că daunele morale pot fi provpcate inclusiv prin stresarea angajatului sau prin adresarea de cuvinte urâte.
Prea multe drepturi„Observ că angajatul are din ce în ce mai multe drepturi comparativ cu un patron, întrebarea este eu pe cine pot da în judecată că mă stresez să plătesc impozitele și taxele la stat și să plătesc salariul

angajatului? Ca să concediez un angajat indisciplinat trebuie să parcurg nu știu câte etape, dar dacă îi cer să-și facă treaba „îl stresez” și mă trezesc că ajung să mă judec cu el, Nu mi se pare corect. Codul Muncii este un act negociat exclusiv între guvern și sindicate, patronatele văd că nu au niciun cuvânt de spus... din păcate”, spune un patron devean.Pe de altă parte sindicatele consideră că această prevedere va fi benefică atât pentru

angajatori, cât și pentru salariați. „Condiția este să se aplice în mod corect, pentru că altfel poate să tensioneze relația dintre cele două părți. Patronul trebuie să înțeleagă că salariații trebuie respectați, că au dreptul la respectarea demnității la locul de muncă. Evident în cazul în care apar probleme un rol important îl vor avea sindicatele în medierea conflictului”, este de părere Petru Vaidoș, președintele Sindicatului „Siderurgistul” Hunedoara.
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Societatea

SIF5

Preț Variație
închidere (lel/acț)

4,2600
(%) 

-3,40
SIF2 3,5000 -2,51
SIF1 3,8600 -3,50
5IF4 2,6000 -5,45
SIF3 2,6000 -2,99
PPE 4,9000 -1,41
ALT 0,2450 0,00
TLV 0,8950 +0,56
BRD 26,4000 -2,58
Rublică realizata de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.
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Nu îndrăgesc funcționarii
Si Percepția despre 
funcționarii publici este 
că au salarii bune, si
gure și muncă ușoară.Deva (C.P.) - Oamenii asociază insă termenul de „funcționar public” cu imaginea dezolantă a cozilor de la ghișeele de plată a taxelor, cu purtatul pe la uși pentru o parafă sau pentru soluționarea unei petiții. Majoritatea sunt însă de acord că funcționarii publici ar trebui să- și schimbe atitudinea în relația cu publicul, devenind mai amabili, în vreme ce instituțiile în care lucrează ar funcționa mult mai bine dacă ar fi de birocratizate. „Ce mă nemulțumește, când trebuie să am de-a face cu un funcționar public, este că nu vorbesc frumos. Tot timpul le tună și le fulgeră. Se răstesc la tine din orice. Suntem in vârstă, nu pricepem ce vor să spună

și dacă întrebi încă o dată imediat ridică tonul. E greu să lucrezi cu oamenii, dar dacă au ales serviciu la stat, la birou...”, spune Elena Nan- drin, pensionară. „Nu m-am gândit niciodată să lucrez ca funcționar public. Chiar dacă e un serviciu sigur, din câte știu de la părinții mei salariul este mic și în plus este o muncă plictisitoare. Nu există nimic palpitant în ceea ce faci. Acum sunt student la medicină, dar cu siguranță nu mi-ar plăcea să am program fix, de opt ore”, e de părere Vlad.
Studiu nefavorabilCirca 51% dintre români au o percepție predominant negativă asupra angajaților din sistemul public și doar 13% asociază funcționarul public cu loialitatea, angajamentul și responsabilitatea, în plus, nici competența profesională nu este percepută

Oamenii cer funcționarului public să dea dovadă de mai multă 
amabilitatefavorabil de cetățeni, aproape 70% dintre aceștia considerând că funcționarii ar trebui să-și îmbunătățească abilitățile, potrivit unui studiu comandat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Dintre principalele avantaje conferite de statutul de funcționar public, românii au enumerat salariul (36%), stabilitatea funcției (21%) și munca ușoară și plăcută (13%).
Cer bani pentru reparații
W O localitate riscă să 
rămână izolată dacă 
podul de legătură nu 
va fi reparat curând.Aninoasa (MF) - Podul care face legătura între localitatea hunedoreană Aninoasa și restul Văii Jiului a intrat în atenția Consiliului Județean Hunedoara, după ce un consilier județean a semnalat pericolul la care sunt expuși cei care traversează podul vechi de peste 100 de ani, la care de jumătate de secol nu s-au mai executat lucrări de reabilitare. O expertiză tehnică, solicitată de administrația locală, a confirmat gradul avansat de degradare al construcției. iar ConsdiM Județean Hunedoara a rt-.i asigurări că va întreprinde coate demersu- rîîe pe: t:t: - -media situația

A...' - “t

prezentanții autorităților locale susțin că au încercat încă din anul 1998 să obțină fonduri pentru reabilitarea construcției. însă nu au reușit să găsească banii necesari. Pe de altă parte, suma depășește cu mult posibilitățile locale, mai ales că și exploatarea minieră din localitate, respectiv mina Aninoasa (unul dintre principalii contribuabili) a fost închisă. Potrivit primarului localității, Ilie Botgros, pentru obținerea finanțării necesare a fost depus un proiect la Cancelaria premierului, în baza Ordonanței 7, însă acesta a rămas deocamdată fără rezultat. Consiliul Județean Hunedoara a promovat în luna iulie a.c. o hotărâre de Guvern prin care a solicitat suma de un milion de lei pentru reabilitarea drumului județean B. I'croni - Aninoasa. în
Ilie Botgros, primarul localității 
Aninoasacare este inclusă și supra- lărgirea podului peste râul Jiuj ie Vt't.

Minele vor 
trece la AVAS?București (MF) - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va propune Guvernului să aprobe transferul mai multor companii miniere de la Ministerul Economiei și Finanțelor în portofoliul instituției, potrivit unui proiect de hotărâre elaborat de Autoritate. Proiectul este publicat pe site-ul AVAS, unde nu este prezentată, însă, anexa care cuprinde firmele respective. Oficialii AVAS au decla- i rat că anexa nu a fost , făcută publică întrucât nu a fost incă definitivată. în portofoliul MEF se regăsesc Compares Națională a Huilei Pkt:- șani și Minvest

http://www.acvarist.ro
mailto:clara.pas@infarmmedla.ro
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i • A furat mașina. Vasile B., din comuna 
Bistra, județul Maramureș, muncitor, a Incendiul, izolat de pompieri
fost prins de polițiștii Postului de Poliție 
Gurasada imediat după ce, din fața imo
bilului lui Petru S., din localitate, a furat 
autoturismul Dacia 1310, pe care l-a con
dus pe drum public fără a poseda permis, 
abandonându-l după ce l-a avariat. (M.T.)

• Identitate falsă, lonelia P„ din Ani- 
noasa, este cercetată de polițiști în stare 
de libertate, după ce în decembrie anul 
trecut, prin folosirea unei identități false, 
a solicitat și primit de la C.A.R.-ul EM 
Lupeni suma de 600 lei. (M.T.)

Analize medi
cale la satDeva (D.I.) - Primii 18 locuitori ai comunei To- plița și-au făcut analizele la centrul volant de recoltări care a ajuns în localitate în cadrul Programului Național de E- valuare a Stării de Sănătate a populației. Deși mai sunt disfuncționa- lități în derularea generală a programului, dr. Mircea Artean, președintele Colegiului Medicilor din județul Hunedoara, apreciază că lucrurile intră pe un făgaș normal. Principala problemă cu care se confruntă medicii este una tehnică: până acum programul informatic a fost schimbat de câteva ori și fiecare updatare a lui înseamnă reluarea înregistrării tuturor datelor culese de la pacienți. în plus, încă nu sunt clarificate modalitățile de raportare a datelor nici de la medici, nici de la laboratoare.

Bază de 
date la 
ADR
Deva (D l.) - in cali

tate de intermediar 
între diverse orga
nisme implicate în 

accesarea programe
lor de finanțare, A- 
genția pentru Dez
voltare Regională 
Vest (ADR Vest) do
rește să realizeze o 
bază de date cât mai 
completă cu infor
mații despre organi
zațiile care desfășoa
ră activități de con
sultanță. Aceasta e 

necesară pentru a 
veni în întâmpinarea 
nevoilor potențialilor 
beneficiari din regiu
ne care vor dori să 
afle informații despre 
cine poate elabora 
proiecte, studii de 
fezabilitate, consul
tanță specifică în do
meniul Fondurilor 
Structurale. Baza de 
date va fi disponibilă 
pe site-ul ADR Vest, 
unde există și infor
mațiile necesare la 
înscrierea organizații
lor prestatoare de 
astfel de servicii.

■ Ploaia poate deveni 
un aliat al pompierilor 
militari în încercarea de 
lichidare a focarului.Orăștie (M.S.) - Pompierii militari, ajutați de silvicultori, au reușit să izoleze focarul de incendiu izbucnit duminică într-o pădure de molid situată la o altitudine de 1.500 de metri, în zona Scra- na-Brădoiu, din Munții Orăș- tiei. „în zonă a fost creată o fâșie de protecție pentru izolarea focului. în cursul nopții de duminică spre luni, locul a fost supravegheat pentru a se preveni o eventuală extindere a acestuia”, a declarat inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, colonel Petru Stăncoane. Incendiul a izbucnit într-o zonă în
Banii pentru Dacii, mai încolo!
■ Normele de aplicare 
privind despăgubirile 
pentru cei care au depus 
bani la CEC, întârziate.Deva (M.S.) - Persoanele care au depus bani la CEC pentru cumpărarea unui autoturism Dacia, înainte de anul 1989, nu pot fi despăgubite, la două luni după promulgarea legii, deoarece normele de aplicare ale acesteia nu au fost elaborate, a declarat, la Deva, deputatul Ionica Popescu (PC). „Ministerul Economiei și Finanțelor ar fi trebuit să elaboreze aceste

Aproape 400 de șoferi au fost sancționați de polițiști pentru că au încălcat regulile de circulație pe drumurile pu- i blice, în zilele sfârșitului de săptămână.Trei permise au fost suspendate pentru consum de alcool, iar 34 de șoferi au fost amendați pentru depășirea vitezei legale. (Foto. CL)

PSD evaluează organizațiile,Deva (M.S.) - PSD Hunedoara va începe, în această săptămână, un proces de evaluare a tuturor organizațiilor locale, în perspectiva alegerilor locale de anul viitor, a anunțat președintele filialei județene, Florin Cazacu. în acest fel, PSD dorește să afle cine sunt cei mai buni candidați pentru funcțiile de primar, vicepri-Florin Cazacumar și consilieri locali, conducerea organizației județene precizând că nu vor fi impuse persoane pe liste. „în acele localități în care sunt mai mulți candidați cu șanse mari de a câștiga alegerile, vor fi organizate sondaje de opinie”, a precizat liderul socialdemocrat. El a precizat că principalele criterii de selecție a candidaților se referă la profesionalism, popularitate, activitate în partid, candidații de primar trebuind să fie membri ai PSD de cel puțin un an de zile.

Motocidiști răniți 
grav pe șoseaHunedoara (M.T.) - Un mo- tociclist a ajuns cu multiple răni la Spitalul din Hunedoara, în urma unui accident de circulație, iar un tânăr din Petrila fost transportat la un spital din Timișoara după un accident cu scuterul. Ionel V., în vârstă de 40 de ani, din satul Cinciș-Cerna, conducea o motocicletă Honda, când la intersecția străzilor George Enescu și Piața Florilor, din Hunedoara, nu i s-a acordat prioritate de către conducătorul unei autoutilitare Dacia 1307, Ion C., de 29 de ani. în urma impactului conducătorul motocicletei, care nu purta cască de protecție, a fost rănit. Un alt eveniment rutier în care a fost implicat conducătorul unui scuter s-a petrecut în Petrila. Un tânăr de 28 de ani, Paraschiv V., care circula cu un scuter prin zona Jieț, din Petrila, a pierdut controlul motoscuterului și a accidentat-o grav pe Adriana N., de 38 de ani, care circula pe marginea drumului. Din cauza leziunilor grave, tânărul a fost transportat, în noaptea de duminică spre luni, la un spital din Timișoara. Bărbatul a mai fost, recent, victima unui accident. rutier petrecut pe Defileul Jiului, în urma căruia a stat mai multe zile în comă. 

care se aflau resturi de lemn rămase de la o fostă exploatare forestieră. Acestea au ars pe o suprafață de aproape opt hectare. Până la intervenția pompierilor militari, focul a mai cuprins aproape 1,5 hectare din pădurea de molid aflată în vecinătate.
Sub supraveghereIeri după-amiază, în zona incendiului se aștepta să plouă. Chiar și așa, zona va rămâne sub supraveghere până când va exista certitudinea că focul a fost lichidat complet. Deoarece accesul spre locul incendiului este deosebit de dificil, pompierii militari și silvicultorii au fost nevoiți să acționeze cu sape, lopeți și crengi verzi pentru stingerea flăcărilor. Pe direcția de extindere a flăcărilor a fost creată o fâșie de protecție lată de 
norme de aplicare ale legii, dar am înțeles că acest lucru nu s-a întâmplat. Normele trebuie elaborate cât mai repede pentru că avem de-a face cu oameni în vârstă, care au nevoie de banii din despăgubiri”, a precizat deputatul conservator.Potrivit parlamentarului citat, aproape 35.000 de persoane ar urma să beneficieze de prevederile legii. Deputatul Ionica Popescii a adăugat că a trimis o adresă Ministerului Economiei și Finanțelor, pe tema normelor de aplicare a legii, la care așteaptă un răspuns în decurs Ionica Popescu

Vara aceasta reclama ta în Cuvântul liber va fî doar 50 de lei + TVAiCu bani putini, poți câștiga bani multi!
Consultanții noștri de vânzări, la dispoziția ta!

Mihaela Stroia 0720 - 400 438
Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul 1 in județ,
_ ___ ______ • JURNAL I

în' zonă a fost creată o fâșie de protecție (Foto: CL)opt metri și lungă de 500 de metri, din care au fost elimi
de trei săptămâni. Parlamentarul hunedorean a mai a- nunțat că Partidul Conservator (PC) a depus la Parlament o propunere de completare a Codului Fiscal prin care contribuabilii vor putea opta pentru direcționarea a 2 la sută din impozitul anual și spre bugetul asigurărilor sociale, pentru fondul de pensii. „Nu este vorba de o taxă în plus. Este vorba doar de extinderea aplicabilității celor 2 la sută și pentru fondul de pensii, nu numai către categoriile prevăzute acum de Codul Fiscal’*,'  a precizat deputatul Ionica Popescu.

i

nate resturile de lemn ce ac fi putut să se aprindă. rAr■'1



„Cetate" și-a dovedit valoarea

• „Trofeul Cetății". La sfârșitul celei de- 
a XXI ediții a „Trofeului Cetății" la șah, 
care s-a desfășurat la Deva, Corneliu 
Hotăran, președintele Clubului de șah 
Deva, s-a arătat mulțumit. „Au participat 
șase maeștri și 11 candidați de maeștri, 
ceea ce a ridicat nivelul concursului" - a 
declarat Hotăran. (V.N.)

Succes devean la Belgradbeva (V.N.) - Recent, la Belgrad s-a desfășurat Festivalul Olimpic al Tineretului European (un fel de miniolimpiadă), manifestare la care a participat un mare număr de țări, între care și România. Alături de alte două gimnaste, Cerasela Petrașcu, de la Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva, a reprezentat România la această importantă manifestare sportivă europeană.De remarcat faptul că gimnasta din municipiul Deva a câștigat locul I și medalia de aur Ia sărituri și locul al II-lea la individual compus. România s-a situat la sfârșitul întrecerilor pe locul al IlI-lea.„Este încă o confirmare a faptului că la Deva gimnastica de performanță este la ea acasă și ne bucură faptul că sportivii noștri «întorc din întrecerile naționale și inter-ționale cu medalii și rezultate dintre cele .mai frumoase. Exemplul Ceraselei Petrașcu ț i este singular, desigur, iar acesta este un lucru foarte important” - ne-a declarat ieri profesorul Adrian Cristian Liga, directorul adjunct al Colegiului Național Sportiv „Cetate” Deva.

■ Gimnastele junioare 
de la CNS Deva au 
învins maestrele din 
întreaga țară.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@informmedia.roDeva - La recentele Campionate Naționale de Gimnastică ale Maeștrilor și Echipelor Reprezentative de Club, de la Ploiești, echipa Colegiului Național Sportiv „Cetate” Deva a câștigat locul I și medalia de aur.Cu atât mai meritoriu acest lucru, cu cât toate cele șase membre ale echipei sunt junioare, dar au concurat la categoria maestre. De asemenea, devencele au obținut și alte locuri fruntașe la aparate, ceea ce a făcut ca această ediție să fie cea mai rodnică din existența Colegiului. Cea mai mare bucurie a fost fap-

Pentru prima oară devencele le-au întrecut pe cele de la Steaua
(Foto: Traian Mânu)tul că pentru prima oară devencele au câștigat în fața celor de la Steaua București, echipă care făcea până acum legea în România.Iată echipa care a câștigat

medalia de aur: Alexandra Ghita, Diana Trenca, Amelia Racea, Raluca Haidu, Claudia Voicu și Loredana Sabău.Continuăm cu rezultatele obținute la aparate. Așadar, la individual compus, Diana Trenca a câștigat locul I, iar Raluca Haidu, locul al II-lea; sol - Amelia Racea, locul II, Diana Trenca, locul III; paralele - Diana Trenca, locul I, Amelia Racea, locul II, Claudia Voicu, locul III; bârnă - Claudia Voicu, locul II, Raluca Haidu, locul III. Pentru aceste rezultate merită felicitat și colectivul tehnic coordonat de profesorul Gheorghe Orban: prof. Florin Cotuțiu, antrenorii Ramona Nicu și Adela Popa și coregraful Corina Doreanu.în prezent gimnastele sunt într-o minivacanță la mare, după care vor reveni și vor începe pregătirile pentru viitoarele competiții.
Numai talentul nu e suficient

Crezând tot timpul in șansa lor, cei di
Brănișca au obținut victoria (Foto: v. Neagu)

■ lenei și Gică Popescu 
cred că viitorul fot
baliștilor depinde în 
mare măsură de ei.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@lnformmedia.roHunedoara - Prezenți la Hunedoara cu prilejul selecției naționale de tinere talente fotbalistice sub deviza „Viitorul fotbalului românesc este în mâinile tale”, antrenorul Emeric lenei și fostul căpitan al naționalei de fotbal, Gică Popescu, au vorbit despre această acțiune, copii talentați și viitorul lor în fotbal. „Eu sunt deja un veteran al acestor selecții, acesta fiind al patrulea an pentru mine. îmi

place că în fiecare an reușim să descoperim copii talentați care își doresc enorm să joace fotbal și visează să ajungă la echipe cunoscute. Prin această campanie, Gillette încearcă să atragă tot mai mulți tineri jucători de fotbal dar și să scoată în evidență faptul că viitorul acestor copii și al sportului rege din România este în mâinile noastre” - a spus Gică. El a precizat însă că numai talentul în fotbal nu este suficient. Tinerii trebuie să muncească mult, să se pregătească și ca oameni, să facă sacrificii. La rândul său, antrenorul Emeric lenei a spus că acești copii talentați care vor ajunge la Școala de fotbal „Gică Popescu” de la Craiova trebuie șlefuiți și

Cornel Drăgușin, Emeric lenei și Gică Popescu la Hunedoara
(Foto: Valentin Neagu)învățați ce este viața. Or, tocmai acest lucru se încearcă să se facă la Craiova. După cum se știe, de la Hunedoara au fost selectați șapte băieți, din care trei sunt rezerve. Aceștia, alături de alți 20 de copii vor participa, în perioada 20-27

august, la un cantonament centralizat care se va desfășura la Craiova. La finalul stagiului, cei mai talentați 11 copii vor beneficia, timp de un an, de un stagiu gratuit de pregătire la Școala de Fotbal „Gică Popescu”.

„Cupa Primăriilor", un succes?!Deva (V.N.) - Ni se pare firească întrebarea din titlu, după ce, de puțină, vreme, cea mai amplă competiție fotbalistică rurală de după 1989 încoace și unică în țară s-a încheiat. Iar dacă ne luăm după ce s-a întâmplat duminică la Certej, când s-au disputat ultimele două partide pentru a desemna ierarhia finală, putem spune că da. Și • acest lucru, chiar și numai dacă luăm în considerare publicul și entuziasmul dovedit fee tot parcursul partidelor. Secretarul general al AJF, Doru Toma, ne spunea la sfârșit că la meciurile disputate de-a lungul competiției au asistat peste 25.000 de spectatori. Atenție însă. Toate partidele s-au jucat în mediul rural. Or, la Certej, duminică am văzut mai mulți oameni decât pe unele stadioane din orașe și municipii, unde se disputau partide de Liga a Il-a sau a III-a. Și încă ceva a fost remarcat. Fairplay-ul în care s-au disputat meciurile. Deși uneori s-a jucat foarte dârz și cu multă bărbăție, limitele regulamentului au fost în general respectate. Și a mai ieșit ceva în evidență in această competiție: toate cele 43 de echipe au avut echipament de care multe echipe din Liga a lil a sau a IV-a nu beneficiază. Iată doar câteva considerente pentru care se poale aprecia că această Cupă a fost

GolgheterDeva (V.N.) - „Sunt foarte bucuros că am reușit această performanță. Nu a fost deloc ușor, dar am avut și șansă pentru că în ultimele două meciuri din Cupă s-a marcat un singur gol. Sper să joc și la alte ediții ale acestei întreceri și să înscriu cel puțin tot atâtea goluri” - a declarat Cosmin Nicoară, golgheterul Cupei Primăriilor la Fotbal. Cosmin a înscris opt goluri pentru echipa sa, Șoimul Băița, lucru pentru care organizatorii i-au acordat premii, iar un cotidian devean o cupă. în cele 92 de partide ale Cupei s-au înscris 315 goluri. Au participat 43 de echipe ale primăriilor hunedorene.

Cosmin Nicoară

Liga a lll-aDeva (V.N.) - Reprezentantele din județul Hunedoara în Liga a III-a, CS Vulcan și CFR Simeria, au fost repartizate în Seria a V-a, alături de: CS Auxerre Trans Orșova, CS Minerul Motru, „U” Vasile Goldiș Arad, CS Ineu, CS Victoria Nădlac, CS EMC Ro- vinari, Minerul Jilț Mătăsari, Gloria CTP Arad, Calor Timișoara, Minerul Mehedinți, Unirea Sânicolau Mare, Timișul Albina, TLM Giroc Timișoara, UM Timișoara, CSM Sebeș și Nova MamaMia

un plus de valoare

Noku 1600 
gratuit

apeluri în afara rețelei la tarife de rețea 
apeluri în rețea la tarife de grup 

în primele 21 luni

rsu rcud TVA.

+
noile abonamente pentru internet 

oferta se prelungește la 25 de luni

Samsung C300
26 EUR

LGKE260
69 EUR

Nokia E50
138 EUR 239 EUR

Sony Ericsson K32O
39 EUR

Ofertă valabilă pentru abonamentele noi ale firmei încheiate până la 2 
septembrie, in București și județul Ilfov și în județele Arad, Argeș, Brașov, 
Brăila, Buzău. Caraș Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, 
Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Ott, Prahova, Suceava, 
Teleorman, Timiș, Vâlcea și Vrancea.
Detalii la 411 (gratuit de pe telefonul Orange), 021 203 77 33 sau pe

Business 
Services

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@lnformmedia.ro
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• La nemți. Internaționalul olandez 
Romeo Castelen, de la Feyenoord Rotter
dam, a semnat un contract pe patru

. sezoane cu SV Hamburg, a anunțat, luni,
i clubul din nordul Germaniei, citat de AFP.

Valoarea transferului lui Castelen, în 
vârstă de 24 de ani, este estimată la trei 
milioane de euro. Selecționat de zece ori 
în naționala Olandei, Castelen, mijlocaș 
ofensiv din Surinam, a ratat o bună parte 
a sezonului trecut din cauza unei acci
dentări.

MăsuriBuzău (MF) - Jandarmii au reținut patru persoane în vederea identificării și sancționării lor, ca urmare a violențelor de la meciul dintre Gloria Buzău și Dinamo București, scor 1-2, din prima etapă a Ligii I.
ProblemeBucurești (MF) - Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat, luni, că nicio ediție de campionat din ultimii 17 ani nu a început cu atâtea greșeli de arbitraj și acte de huliganism în tribune.

Mircea Lucescu 
(Foto: FAN)

l-ar fi
ajutat
București (MF) - Teh
nicianul echipei 
Șahtior Donețk, Mir
cea Lucescu, a de
clarat că dacă oficialii 
de la Trabzonspor 
l-ar fi contactat 
înainte de dubla 
manșă cu Oțelul 
pentru informații i-ar 
fi ajutat și a precizat 
că nu îl surprinde 
faptul că formația 
turcă a fost învinsă 
de gălățeni, in
formează spor3.com.

■ Victoria ciclistului 
Alberto Contador a fost 
salutată de întreaga pre
să din Peninsula iberică.Madrid (MF) - Spaniolul Alberto Contador, câștigător, la Paris, al Turului Franței, competiție marcată de scandaluri de dopaj, este întruchiparea „speranței” și a „noului ciclism” pentru presa din Spania.„Campionul speranței”, titrează, luni, pe prima pagină cotidianul AS. „Contador s-a................................................

Contador, campionul speranței

Ziarul spaniol AS 
...................................................... 99 Încoronat la Paris ca simbol al noului ciclism”, a continuat jurnalul spaniol.El Pais publică pe prima pagină o fotografie a lui Alberto Contador zâmbitor pe bicicletă, cu drapelul Spaniei în jurul gâtului. „Sper că victoria mea va aduce un aer proaspăt în ciclism”, a spus Contador.
Steaua vrea să câștige

Dumitru Dragomir
(Foto: FAN)

Pregătiri demarateBucurești (MF) - Lotul național de rugby al României s-a reunit luni, la București, pentru cantonamentul dinaintea Cupei Mondiale, ce va începe la 7 septembrie, în Franța.Echipa va fi cantonată la Hotel Parc din Capitală, antrenamentele urmând să se desfășoare pe stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Programul „stejarilor” cuprinde câte două antrenamente în fiecare zi a primei săptămâni, joi după-amiază urmând să susțină și un meci de pregătire contra României Amatori, pe stadionul Arcul de Triumf.Robert Antonin, antrenorul naționalei de rugby, va definitiva după acest cantonament, lotul final pentru Cupa Mondială.Primul meci al României la Cupa Mondială va fi în 12 septembrie, la Marsilia, împotriva Italiei.

București (MF) - Managerul sportiv Adrian Ilie a declarat că Steaua este o echipă mult mai valoroasă decât Zaglebie Lubin, adversara din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, acesta fiind motivul pentru care steliștii merg la victorie in Polonia. „Emoții nu am. Știu că ne așteaptă un meci greu, respectăm adversarul, dar mergem să câști

Reyes rămâne la Madrid. Dar va juca la Atletico, nu la Real
(Foto: EPA)

Aglomerație de boliziBucurești (MF) - Manchester United își mărește parcarea de la baza de pregătire, deoarece mașinile vedetelor echipei antrenate de Alex Ferguson nu mai au loc.Fotbaliștii și-au cumpărat în ultima perioadă mașini de dimensiuni mari și de aceea parcarea de la baza de la Carrington necesită modificări.Dintre jucătorii echipei

i dra, vicecampioana Angliei, l-a anunțati pe Arjen Robben că mai are la dispoziție o singură săptămână să semneze prelungirea contractului, în caz contrar urmând să înceapă negocierile pentru un transfer la Real Madrid. Chelsea cere în schimbul atacantului, care mai are doi ani de contract, 25 milioane lire sterline. (Foto: epa) Legenda braziliană nu îl mena
jează deloc pe starul englez

(Foto: EPA)

într-un concurs domi
nat de scandaluri de 
dopaj, Alberto Conta
dor este considerat ca 
fiind un reprezentant 
al noului ciclism

(Foto: EPA)

găm, Nu avem motive de îngrijorare, îi respectăm, au o e- chipă bună, dar cred că Steaua este mult mai valoroasă. Ne așteptăm la o luptă, dar sperăm să o înclinăm în favoarea noastră", a spus Adrian Ilie.Componenții echipei Steaua au plecat, luni dimineață, in Polonia, de pe Aeroportul Henri Coandă. Lotul Stelei pentru meciul cu Zaglebie:

Manchester United, Wayne Rooney are un Hummer H2 în valoare de 70.000 de lire sterline, în timp ce Gary Neville și Ryan Giggs au mașini Range Rover și Cristiano Ronaldo conduce un Bentley Continental GT. „Când mașina lui Ronaldo este parcată, arată la fel de spațioasă ca o casă”, a declarat o sursă din cadrul clubului englez.
Pele îl critică pe BeckhamBucurești (MF) - Fostul fotbalist brazilian Pele a declarat, în publicația Frankfurter Allgemeine, că mijlocașul englez David Beckham, de la Los Angeles Galaxy, pare mai mult o vedetă pop decât un jucător de fotbal.„David Beckham este mai mult o vedetă pop decât un fotbalist. Din experiența mea la New York Cosmos, l-aș sfătui să fie foarte pregătit pen

Cernea, Vâtcă, Zapata - portari; Golanski, P. Marin, Neșu, I. Rada, Goian, Baciu, G. Co- man - fundași; Rădoi, Bicfalvi, Bădoi, Nicoliță, Croitoriu, Lovin, Ov. Petre - mijlocași; Neaga, Dică, Zaharia - atacanți.Partida Zaglebie - Steaua, din prima manșă a turului doi preliminar al Ligii Campionilor, va avea loc marți, de la ora 21.45, la Lubin.
Reyes la AtleticoMadrid (MF) - Mijlocașul Jose Antonio Reyes, împrumutat în sezonul trecut de Arsenal Londra la Real Madrid, va semna un contract cu Atletico Madrid.„Atletico l-a luat pe Reyes de la Real Madrid”, scrie Marca, subliniind că urmează să se semneze acordul între A- tletico, Arsenal și Reyes.Managerul grupării Arsenal, Arsene Wenger, a dat asigurări că Reyes nu va reveni la Arsenal, refuzând însă să spună unde va merge jucătorul.Marca notează că valoarea transferului s-ar ridica la 12 milioane de euro. dublu față 

Cristiano Ronaldo se mândrește cu mașină imensă, 
casă

precu aflft 
(Foto: EW^

tru meciuri. Știu la ce nivel se joacă și știu că oamenii așteaptă foarte mult de la el. El poate să se plimbe pe Hollywood însă doar când nu are antrenamente”, a spus Pele.Beckham a jucat doar 12 minute în meciul cu Chelsea, de debut la LA Galaxy, însă apoi a participat la diferite petreceri.Pele a făcut referire și la

Spaniei— „Privirea proaspătă a lui Contador”, a titrat cotidianul citat în paginile sale dedicate sportului. „Madrilenul ara doar 24 de ani și a adus Spaniei a noua victorie în Turul Franței. Rutierul din Pinto recunoaște că va trebui să suporte suspiciunile care afectează ciclismul”, scrie El Pais.„Un fapt fără precedent: șase spanioli au terminat în primii zece (Contador. Carlos Sastre, Haimar Zubeldia. Alejandro Valverde, Mikel Astar- loza, Oscar Pereiro)”, mai scrie El Pais.„Contador intră în legendă”, susține Marca. „Madrilenul a devenit noua perlă a plutonului mondial după ce a câștigat primul său Tur al Franței”, scrie Marca.
Al IX-lea triumfVictoria lui Alberto Contador este a noua a unui ry,tigr spaniol în Turul Franței după Federico Bahamontes, învingător în 1959. Luis Ocana (1973), Pedro Delgado (1988) și mai ales Miguel Indurain (din 1991 în 1995) l-au mai precedat pe Contador.

care mizează Steaua în meciul 
de astăzi din Polonia (Foto: epa)

de ceea ce oferea Real Madrid. Contractul ar urma să fie pe patru sezoane, iar jucătorul va fi prezentat azi^~Presa spaniolă scrie r. Reyes a acceptat o micșoraj*̂  a salariului său pentru a mlv ge la Atletico, principala lui dorință fiind aceea de a rămâne în Spania.Reyes va fi a opta achiziție a grupării Atletico Madrid, după Simao, Forlan, Cleber, Luis Garcia, Râul Gardîă, Abbiati și Diego de Silva. Până acum, Atletico a cheltuit 65 de milioane de euro, iar dacă Reyes semnează, cifra va ajunge la 77 de milioane de euro.

soția lui Beckham, Victoria. „Victoria Becxham a contribuit la impulsul fotbalului nord-american, dar David trebuie să fie singurul care să se ocupe de ridicarea acestui sport în SUA. Jucătorul trebuie să dea răspunsuri corecte în teren și nu trebuie ca Victoria să se ocupe de acest lucru”, a afirmat Pele.Pele a jucat la New York Cosmos în anii TO. ' :

spor3.com
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Vând ap. 2 camere (03)

■ cariat 2, Darter, balcon închis, fără 
taemătățiri, Ploiești vest, preț negociabil. Tel.

• Den, cariort L zona Miorița, contorizări apă. 
gaz, preț 14(1000 lei. Tel. 223336. CT)

• Den, Gojrta. semidecomandate, etaj 1, 
contorizări, repartitoare, gresie, faianță, preț 
130000 lei, negociabil. Tel. 0744/203511. (T)
• Deva, Mărăști, bl. D5, ap. 6, etaj 2 și teren 
intravilan în Deva, str. Horea, 208, cu toate 
utilitățile. Tel. 0254/223775. (T)
• Deva, vizavi de Auto lyloto, deasupra Agenției 
Loto Prono, preț 50.000 euro. Tel. 0788/775714. CD
• Deva, zonă ultracentrală, semidecomandate, 
etaj 3, preț 130.000 lei, negociabil. Tel. 
0723/829580.(4/30.07)
• parter, canalizare separată, parchet, 
marmură, faianță, contorizări, 2 holuri, preț 
80.000 lei, negociabil. Tel. 0254/221279. (T)

• persoană fizică, Deva, ultracentral, 45 
mp, etaj 2 din 4, bloc de cărămidă, balcon, 
parchet, centrală termică, mobilat și utilat, 
ocupabil imediat, preț 46.000 euro. Tel. 
0745/888619.(10/2507)

• sermoecomandate, Gojdu, etaj 1, amenajat, 
contorizări complete, și garsonieră în cartierul 
Dacia, parter, încălzire cu convector, preț nego
ciabil. Tel. 0744/203511. (T)
• ocazie, Zona Pieței, et. 3, bloc de cărămidă, 
semidec., st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130.000 ron, neg., în funcție de ofertă, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă, parchet, 
gresie, faianță, baie amenajată, preț 135.000,tel. 
211587,0745/253662. (AO)

• Deva, et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări. 110 000 ron, tel. 215212. (Al)
• balcon închis, parchet, repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)
• semidecomandate, contorizări, termopane, 
amenajat, et. 2, Minerului, preț 115 000 ron. neg., 

Jel. 0740/210780. (Al)
•Dacia, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Al. Jiului, et 2, circuit, balcon, faianță, gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

t
• bd. luliu Maniu, semidec., faianță, gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/30566L (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
moderne, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică, preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

ronwno.ro
NOU? NOU? NOU!

«ESIU.-f AtANȚĂ JMPt
15.8 RON MP

UȘI METALICE
449 RON

DE VA str Horea Nr 92
(vis a vis de Petrom Cetate) te! 0728/996 985

• *.  bloc de cărămidă, etaj 1, cu

• casă ta Cârfțk ccnbu. vfiă și tarea* 
zâereet. Mațe te tai. «HMOm. ȘG77

balcon închis, parchet gresie, faianță, reparti
toare, zonă liniștită, ocupabil imediat, preț 
135.000 lei neg., tel. 0745/302200, 0723/ 
251498,0254/232808. (A4)
• zona Gojdu - central, cu centrală termică, 
termopan, fără modificări, preț 135.000 lei nego
ciabil, tel. 0740/535095,0788/165702,232808. (A4)
• zona Decebal ■ Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50.000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
urgent, apartament 2 camere, zona Astoria, etaj 
bun, cu balcon, centrală termică, termopan, uși 
schimbate, totul nou, renovat recent, ocupabil 
imediat, preț 108.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0723/251498,232808. (A4)
• zona L Creangă • ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată, vedere pe 2 
părți, preț 165.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0745/302200,232808. (A4)
• semid’c, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317.314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, apartament 2 camere, în Deva, zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, 
Bălcescu, se oferă de la 120.000 lei până la 
160.000 lei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață, tel. 0730/474275,0723/251498,232808. 
(A4)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/ 
317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• Timișoara, Bdui Cetății, etaj 4. Tel. 0748/299030. 
(T)
• Deva, ultracentral, et. 1, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet, st 84 mp, preț 62 000 euro, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, et 3, CT, parchet, gresi- 
e+faianță st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Bălces
cu, preț 175 000 ron, neg, tel. 0721/593403. (Al)
• decomandate, CT, et. 3, zona Bălcescu, preț 
170 000 ron, neg, tel. 0740/210780. (Al)
• Mihai Viteazul, dec, et. 2, 2 băi, parchet, 
bucătărie mare cu gresie și faianță, ocupabil 
imediat, preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et t dec, neamenajat 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită, uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, parter, semidec, baie, bucătărie, 
balcon, amenajat termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec, 2 băi, 2 balcoane. CT. 
parchet termopane, preț 65.000 euro, neg, tel. 
0745/367893. (A2) -
• etaj 1, bid. Decebal - Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• zona M.viteazul - piață, cu 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță, preț 66.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703, 
232808. (A4)

PARCHET LAMINAT 7 mm
(trafte intens)

16,5 RON/MP

• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet bine întreținut mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0723/251498,232808. (A4)
• zonă ultracentrală, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată, mobilată și utilată, preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoane, centrală termică, modificări, bloc 
nou, zonă liniștită, preț 210.000 lei neg, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808.  (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2. zona Dacia Deva 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva tel. 0745/511.776. 
(A9)
• 3 camere, 2 balcoane, ST-57 mp, Brad, preț 
24.000 euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• 3 camere, lângă primărie, ST-70 mp, Brad, preț 
35.000 euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• 3 camere, ST-60 mp, preț 24.000 euro, -tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• 3 camere central, ST-60 mp. Brad, preț 30.000 
euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dec sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, 2 băi, 2 balcoane, hol central, 110 mp, 
preț 73.000 euro. Tel. 0740/013971. CD
• urgent, Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandate, zona Gojdu. etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165 703,0745/302200,232808. (A4)
• decomandate, etaj 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702, 0254/232808 (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona
Carpați, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Gojdu. etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva + garaj, scară interioară C.T, 
termopane. 150 mp, occidental, deosebit, 97 000 
euro. tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• regent, Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• urgent, in Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• casă lemn, 1 ha, 5T-50 mp, 3 camere, Buceș, 
preț 5.000 euro, tel. 0254/613.366.0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• ultracentral, 70 ha, ST-240 mp, 7 
camere+dependințe, Orăștie, preț 150.000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• casă+garaj, 4 camere+etaj, Ribita, preț 25.000
euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490.
0788/158.483. (A10)
• casă+anexe. ST-70+1500 mp, 3 camere, Ociu, 
preț 20.000 euro. tel. 0254/613.366.0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• casă+dependințe, 2 ha. ST-80 mp. 3 camere, 
Musaru, preț 24.000 euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)
• casă+dependințe, 2 ha, ST-110 mp, 3 
camere+baie, Dealul Mare, preț 25.000 euro, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• casă de lemn, 5 ha, ST-50 mp, 2 camere, 
Săvești, preț 22.000 euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• casă+șură. 1,5 ha. 2 camere, Buceș, preț 14.000
euro, tel. 0254/613.366. 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• casă+dependinte. ST-70 mp, 2 camere. Brio, 
preț 20.000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)

• cabană de lemn și 2000 mp teren, în Deva, pe 
str. Roci (Prelungirea Vulcan), preț atractiv. Tel. 
0720/400439. (T)

Vând case la țară (17)

• casă curte, grădină 86 ari, grajd, șură anexe, 
preț negociabil, comuna Brânișca. satul Rovina, 
nr. 84. Tel. 242994. (T)
• casă in Roșcanii Mari, 178.2 camere, grădină 
cu pomi, st 800 mp. preț 50.000 lei. Tel. 
0788/173914. (6/30.07)
• casă și anexe in Almașu Sec, nr. 46, preț nego
ciabil. Tel. 0254/233022. (T)

• viă deosebită în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră, termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută. Preț 470.000 RON, neg, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• urgent, casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferență, 
preț 140.000 ron neg, tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• urgent, casă zona Bejan. cu 2 camere, 
bucătărie de vară hol, cămară curte, grădină 
st 7000 mp, fântână preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165702,0740/535095,232808. (A4)

Vând garsoniere (19)

• zona Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, b-dul luliu Maniu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată, 
convector, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)
• amenajată stil occidental și mobilată, etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, etaj 
intermediar, zona Daica, preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, amenajată parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• garsonieră 2 camere, bucătărie, faianță, 
gresie. Dacia, preț 83.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, zona Dacia et. intermediar, st=16 mp, 
cameră baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• urgent, zonă centrală, st=40 mp, amenajări 
moderne, etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zona hotel Deva, cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupabilăfoarte repede, stare bună 
preț 75.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
232808,0723/251498 (A4)
• zona Dorobanți, etaj 1,40 mp, decomandate, 
40 mp, cu balcon, contorizări totale, preț 115.000 
lei negociabil, tel. 0254/232808, 0723/251498, 
0788/165702. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent garsonieră în Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, bid. Decebal. Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei până 115.000 lei, în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0723/251498, 
0730/474275,232808 (A4)

• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren pe DN7, toate facilitățile. Tel. 
0767/048633. CD
• 2 parcele de 2000 mp intravilan, la DN7 cu 
toate utilitățile, vizavi de motel Pacific. Tel. 
0724/956162. (T)
• parcelă teren intravilan Deva Aleea Minei. 
1160 mp. fs 13 m. preț 95 euro mp. Tel. 
0726/187728 0729/535219. CD
• vând 4 parcele de circa 750 mp flecare, Hune
doara apă gaz, curent loc drept zonă liniștită 
25.000 euro/parcela negociabil, tel. 0723/005657. 
CD
• in Băda, ideal pentru casă srt 1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• in Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• Deva zona rezidențială 4 parcele, 600 
mp/parcela FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• IntravRan, Deva zona Master, st 1400 mp, fș 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
• intravilan, Zăvoi, la stradă st 600 mp, gaz, apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
• teren intravilan în localitatea Bălata zona 
târgului auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml. 
acte la zi, ideal pentru censtrucție hale, in
vestiție, parcelare, tel. 0740/535095,0788/165703, 
232808. (A4)
• în Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan in Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9) 

i • regent, intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad-Deva, 03 ha, Sălișcioara, preț 6000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad-Oradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 1500 mp, Arieșeni, preț 20 euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• vând, fermă 500 mp, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare la șosea, Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215121. (Al)
• urgent, teren intravilan și extravilan, în Deva 
sau împrejurimi, la 30 km maxim de Deva, pentru 
investiție sau construcție, case, hale, firme, 
ferme etc., tel. 0723/251498,0788/165702,232808. 
(A4)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală In Deva, zonă industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală ta Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• ta Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
• ta Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Vând alte imobile (27)

• fermă compusă din locuință, saivan și 
alte anexe gospodărești, curent trifazic, 
apă prin cădere, situată în Brad, și 35 de oi 
rasa Rose, preț negociabil. Tel. 0254/612038 
(3/25.07)

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
centralătermică semimobilat, Bdul luliu Maniu, 
preț 130 euro plus garanție. Tel. 223838, 
7722/995963. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• apartamert 2 camere. Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, 70 mp, parter, cu intrare stradă 
amenajat pt birou, cabinet, sediu firmă 500 
euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în 
Spini, inf. la tel. 0745/511.776. (A9)

• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
eurp/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317314. (A9)

• hală 500 mp, Brad, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Imobile schimb (30)

• schimb apartament 3 camere, et. 3, Calea 
Aradului (Piața Verde) Timișoara, cu aparta
ment 2 camere, et. 1 sau 2, Deva sau Simeria, tel. 
0724/320508. CT)

romimojo

Auto românești (36)

• vând autoturism Dada 1310 break CT, 
culoare gri-petroî metafizat, af 1995, 
multiple îmbunătățiri, cu cârlig montat și 
remorcă preț 7200 lei, negodabiL Tel 
0747/034524.(1/253)7)
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• vând Dada 1300, lovită af 1984. Tel. 
0767/048633, (T)

• vând Dada break, af 1992, preț 2000 lei, 
stare bună. Tel. 215018. (3/30.07)

Auto străine (37)

• vând Citroen C5, 2003, HDi, 110 CP, D, clima- 
tronic, închidere centralizată radio-cd, geamuri 
și oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 airbag, faruri 
ceață, 6,5 1/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. (T)
• vând Opel Kadet, af 1990, jante aluminiu, CD- 
player, taxe la zi, înmatriculat, stare 
excepțională preț 2100 euro, negociabil. Tel. 
0721/261439,0727/364876. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• societate comercială oferă spre 
închiriere buldoexcavator multifuncțional, 
combustibil, și mecanic profesionist, preț
80 lei/oră + tva. Tpl. 0747/276303', 

0726/743274. (6/25.07)

• vând abricht nou, cu ridicător, cu motor 
trifazic, preț negociabil. Tel. 611439. (T)
• vând disc mare după tractor 650. Tel. 282620.
(T)
• vând tractor U 445, remorcă monoax, grapă 
container tiranți; placaj marmură Rușchița și 
mașină de cusut Ileana, stare foarte bună Tel. 
0254/241397,0722/502995. (T)
• vând tractor U 650 în stare bună de 
funcționare, car, plug, disc, semănătoare, 
prășitoare, preț negociabil. Tel. 245936. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând mobilă de dormitor: dulap 4 uși, pat 
dublu cu saltea, 2 noptiere, preț 750 lei: colțar 
nou 900 lei, pătuț nou „Primii pași", 270 lei. 
cărucior, 120 lei, scaun de mașină fix 150 lei. Tel, 
0729/955975,0743/855171. (T)
• vând regent mobilă sufragerie din lemn masiv 
cu furnir: dulap, vitrină canapea extensibilă 
ladă canapea, masă tv, masă cu 4 scaune, preț 
negociabil. Tel. 260526. (T)
• vând urgent și ieftin mobilă de sufragerie 
completă covoare persane de 3/4 și 2/3 m, 3 
bucăți lustre, birou mare, sobită de teracotă la 
curent Tel. 0723/851439. (T)
• vând ușă exterioară de apartament cu vizor și 
două yale, preț 50 lei. Tel. 0721/148802, (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând convenabil imprimantă A4, pe ace, 
nouă fax în garanție, aspirator aer - apă 
alte bunuri din dizolvare firmă, prețuri 
negociabile, în Deva. Tel. 0752/206785. CT)

• vând ieftin monitoare 17 inch și mobilă de 
bucătărie. Tel. 0743/204069. (T)

• vând urgent imprimantă A4 pe ace, aproape 
nouă fax Olivetti nou, aspirator praf - apă Tel. 
0752/206785. (T)

Electrocasnice (56)

• vând combină frigorifică frigider stare foarte 
bună și cotarea, informații la tel. 0729/110627 
Simeria. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând iepuri de casă Tel. 220993,210920. (T)

• vând urgent pești exotici, plante, efectuez la 
comandă acvarii utilate și populate; vând crap 
japonez, frumos colorat, 30 lei bucata. Tel. 
0729/955975,00743/855171. (T)
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S.C. SEWS-ROMÂNIA DEVA S.R.L '
Angajează pentru fabrica din Deva personal 

necalificat pentru poziția de:

CONFECȚIONER CABLAJE AUTO
OFERIM:
' Contract de muncă permanent;

■ Calificare la locul de muncă;

* Salariul de încadrare plecând de: 

la 580 lei;

* Bonus de prezență de minim 85 
de lei;

’ Spor de vechime și indemnizație 

de loialitate;

* Ore suplimentare plătite dublu 

și spor pentru orele de noapte;
* Tichete de masă;

* Transport gratuit pentru toți 
angajații;

* Cantină și cabinet medical;

* Condiții de lucru la standarde 
occidentale într-un mediu fără 
noxe.
CERINȚE:
■ Disponibilitate pentru munca în 
3 schimburi;
• Minim 8 clase;
■ Stare bună de sănătate;
■ îndemânare, flexibilitate, serio
zitate.
SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- 
țl depui CV-ul la Poarta Fabricii 
din CALEA ZARANDULLU, NR. 
166 (DN 7), DEVA.
Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 
206600.

Societate comercială cu sediul in Deva

SALAR 500 -1 000 EURO
Tel: 0744.561.761

HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC BIHARIA 
TUR SA - în faliment, cu sediul în Șoimuș, Baza de Agrement, 
Str. Basarabiei, nr. 256, jud. Hunedoara, organizează vânzarea 
prin licitație publică, în data de 31.08.2007, ora 12,00 la sediul 
Tribunalului Hunedoara, a următoarelor active ale societății, 
cu mențiunea că la această ședință prețurile au fost reduse cu 
25% din prețul de pornire:

1. Clădire Bază de Agrement și teren aferent în suprafață de 
2.060 mp înscrise în CF Șoimuș nr.3/2, nr. cadastral (246/1/1, 
246/2/2/1/1, 247/1, 248/1 )/1, schelet metalic discotecă și gard 
metalic ștrand situate în Șoimuș, prețul de pornire a licitației 
este de 544.573,50 Ron + TVA;

2. Chioșc situat în Costești, prețul de pornire a licitației este 
de 13.426,50 Ron + TVA.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul 
de pornire a licitației. Cumpărarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichida
torului în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel. 
0254-240807, fax 0254-206241.

iwori

C.N. „LOTERIA NAȚIONALĂ" SA
- CENTRUL DE LUCRU HUNEDOARA

Angajează prin concurs „muncitor calificat" pentru 
următoarele localități:

„muncitor calificat" -
1 (post) municipiul Deva

Condiții de participare:
• Domiciliul stabil îh Deva
- Studii medii Oiceu)+calificare îh una din meseriile: lăcătuș mecanic, 
Instalator, electrician
• Lipsă antecedente penale
• Permis de conducere
Pentru relații șl informații vă adresați la sediul CL Hunedoara din Deva, str, 
Octavian Goga, nr.13, telefoane 212.396; 216.627 Interior 109-Compar- 
timentui resurse umane, între orele 8-16.

(104787)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat de măsurat glicemia, canadian, 
și 50 lamele, preț 280 lei. Tel. 0740/469228. (T)

Altele (61)

• masa) de relaxare, antlcelulitic, antidepresiv, 
terapeutic, reflexoteraple, la domiciliu. Tel. 
0727/231187. (T)
• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861. 
0742/121148,0749/037604. (97302)

ANUNȚ LICITAȚIE
INSOLVENT CONSULT IPURLi lichidator judiciar al SC 

ALUMINIU CONF SRL DEVA, vinde la licitația publică 
organizată în data de 30.08.2007, ora 12,00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara, cam. 119, următoarele imobile:

1. Clădire de producție pentru tâmplărie din aluminiu 
cu o suprafață utilă de 164 mp (97.950 lei RON + T.V.A.)

2, Clădire de producție II. hală vopșitorle, cu o 
suprafață utilă de 156 mp (80.000 lei RON + T.V.A)

Ambele imobile sunt situate în Deva, Str. Plevnei, nr. 
14, jud.Hunedoara.

Garanția de participare la licitație este de 10% din 
valoarea bunului pentru care se licitează. Caietul de 
sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor 
cumpărători la tel. 0724-256676,

(•O55OC)

PET

Societate Comercială
_______ Angajează_______
ȘOFER CATEG. C + E

pentru camion DAF și camion MAN echipat 
cu abroll-keeper, depozit Deva. 

Informații la telefoanele: 0254/232715; 
0254/226149, între orele 8-18.

(J0548bj

LICITAȚIE

• ofer 3 geamuri cu rolete 1,90/135, preț nego- 
ciabil.Tel. 223889. (T)
• vând balanță analitică 200 g, electrică, precizie 
superioară, cu 4 zecimale, asigur garanție și 
service. Tel. 0727/132185,0740/850728. (T)
• vând cazan pentru făcut țuică, preț 2000 lei. 
Tel. 218172, după ora 19. (T)

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• contabilă, vârsta 35 de ani, experiență în 
contabilitate doresc să lucrez la o firmă de 
contabilitate, chiar și fără CM, numai în Deva. 
Tel.0721/034571,0751/858040.(T)

• vând ferme metalice pentru hale, grajd, 
fânaț, deschiderea 123 m, înălțimea 9 m, 
lățimea 70, informații la telefonul 
0722/876251. (nr. 3/044)72007)

Oferte locuri de muncă (74)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
lucaciu Tonia Mariana. Se declară nul. (5/30.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Raspop Maria Lucia. Se declară nul. (2/30.07)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
cBmatizate, modeme. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/2435)

• mamă a doi copii, femeie serioasă, mă ofer să 
fac menaj și alte munci gospodărești, numai la 
‘amilii serioase; ofer și pretind seriozitate. Tel. 
2723/851439. (T)

• angajăm mecanic auto cu experiență în 
domeniu, oferim salariu atractiv. Tel. 
0720/005452,(4/26.07)
• caut colaboratori în domeniul sănătății. 
Informații la tel. 0742/133212,0354/803383, orele 
18 - 22.(8/23,08)
• asistent medical generalist, Hunedoara, 11 
posturi, data limită31.08.Tel. 213244, orele 9 ■ 16,
■ asistent medical generalist, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.08, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent social, Hunedoara, 1 post data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită31.08. Tel, 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva. 1 post, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• barman, Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

i
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• betonlst, Deva, 2 posturi, data limită 12.08., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16.

• brancardier, Hunedoara. 4 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• brutar, Dtva, 4 posturi, data limită 26.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Dtva, 2 posturi, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• câkMortMâ lenjerie. Deva, 1 post, data limită 
17.08 Tel, 213244. orele 9-18
• coafor, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coafor, Dtva, 2 posturi, data limită 5.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 1 post, data limită 19.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 1 post, data limită 20.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cotaar-țef, Petroșani, 1 post, data limită 1.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• confacțlontr-aumblor articole din lemn,
Hunedoara, 1 post, data limită 31.08., permis cat. 
B, bărbați. Tel. 213244, orele 9-16.

• confecțloneasamblor articole din textile, 
Brad, 3 posturi, data limită 15.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.

• confecțloner-asamblor articole din textile. 
Călan, 10 posturi, data limită 2.08, Tel. 213244, 
orele 9-16,

• corrfecțloner-asamblor articole din textile, 
Călan, 4 posturi, data limită 21.08 Tel. 213244,

• croltopștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• cusător glosa din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 • 16.
• uisâtor piese din piele șl înlocuitori, Hune
doara. 14 posturi, data limită 31438. Tel. 213244, 
orele 9-18
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 15 posturi, data limită 808. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• debavurator-re ior la produse din ceramică, 
Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 
9-16,
• debavurator-retușor la produse din ceramică, 
Deva, 1 post, data limită 12.08 Tel. 213244, orele 
9-16.
• desenator tehnic, Petrlla, 1 post, data limită 
1.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• director adjunct societate comercială. Călan, 1 
post, data limită 22.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• director adjunct societate comercială, 
Petroșani, 1 post, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• director tehnic, Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel, 213244, orele 9-16.
• director vânzări, Orăștie, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• drujblat, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

SC HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC ALEXCOM 
SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou Ovidiu 
Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara, vinde la licitație publică:
- Corp principal de producție, platforme betonate și teren 
aferent în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str. Erou 
Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top 
(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației 
este de 170.500 RON + TVA.
Licitația va avea loc în data de 31.08.2007, ora 11,00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara.
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire a licitației.
Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru 
ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului în Orăștie, str. 
N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, fax 0254-206241.

<1054».

• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hațeg, 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 4.08., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• electrician auto, Brad, 1 post, data limită 30.07., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician auto, Orăștie, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician auto, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, Brad, 1 
post, data limită 15.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Brad, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tei. 213244, 

orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16. —,
• electrician echipamente electrice, Petr ■ 
post, data limită 10.08. Tel. 213244. orele 9 - IC*
• electrician exploatare rețele electrice, 
Petroșani, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician In construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician in construcții, Petroșani, 1 post, 
data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• faianțar, Deva, 3 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

orele 9-16.

• « nfecțloner-i mblor articole din textile, 
Călan, 4 posturi, data limită 21.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțlom mblor articole din textile, 
Deva, 50 posturi, data limită 10.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile. 
Hunedoara, 13 posturi, data limită 31.08. Tel. 
.213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coi cțh , articole din textile, 
Simeria, 20 posturi, data limită 10,08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Simeria, 20 posturi, data limită 25.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer cablaje auto, Simeria, 2 posturi, 
data limită 1.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• coi r cablaje auto, Simeria, 20 posturi, 
data limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecționer cablaje auto, Simeria, 25 posturi, 
data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 • 16.
• consilier Juridic, Vulcan, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil -șef, Deva, 1 post, data limită 26.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 1.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Hunedoara, 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cosmetician, Deva, 1 post, data limită 17.08. 
Tel. 213244, orele 9-18
• cosmetician, Hunedoara, 1 post, data limită 
20.09. Tel. 213244, orele 9-18
• suitor, Husdeara, 13 postul, data limită 
2008 TeL 213244, orele 9-18
• crater pastei încălțăminte și arbcoie tehnice. 
Călan, 6 posturi, data Imită 808 Tei 213244. 
oreie9-I8

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Flecare sâmbătă iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

Deva:
1, Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
8. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu ■ 
B-dul Decebal;
5. Cepromin;

Orăștie ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Hla - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

Hațeg:
Anca Aurel, str. Progresului, 
nr. 1

Slntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. g

§



marți. 31 iulie 2007
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA 
anunță
CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008

pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 
înscrieri pentru anul universitar 2007-2008 
învățământ economic de licență la distanță:

Facultatea Domeniul de licență Numărul de locuri

Finanțe, Asigurări, 
Bănci și Burse de Valori

Finanțe

200Comerț Administrarea afacerilor

Management Management

Etapa 1:16 iulie - 3 august 2007
Etapa II: 4 august -12 septembrie 2007

Luni - Vineri 08°° - ÎS00; Sâmbătă - Duminică 10°° -12°°
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 800 - 1500 la sediul

Centrului Teritorial Deva, strada Piața Unirii nr.3, telefon 0254-235466.

PRIMĂRIA PESTIȘU MIC 
vinde prin licitație publică masă lemnoasă pe picior 

din pășunea Valea Pleșii, localitatea Nandru, din 
speciile: PIN - 56 mc și FAG - 50 mc.

Licitația va avea loc în data de 10.08.2007, 
ora 10.00, la sediul primăriei. 

Informații suplimentare se obțin de la sediul primăriei 
sau la telefonul 735735.

• fasonator produse ceramice, Deva, 8 posturi, : 
data limită 12.08., perioadă determinată. Tel. i 
213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Petrii a, 1 post data limită I 
10.06 Tel. 213244, orele 9 -16.
• fierar-betonist, Deva, 15 posturi, data limită 
12.08., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• fierar-betonist, Deva. 2 posturi, data limită 
19.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist Hațeg, 1 post data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist Simeria, 5 posturi, data limită 
10.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• fiziochinetoterapeut Deva, 1 post, data limită 
17.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• fiziochinetoterapeut, Deva, 1 post, data limită 
17.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• frezor universal, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.08., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 -16.

• inginer industria alimentară, Deva, 2 posturi, 
data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

ei
în exclusivitate pentru dumneavoastră vine din Țara 
Sfântă o1 minune dumnezeiască, MAICA PARASCHIVA 
cu plante și uleiuri tămăduitoare, talismans apărătoare 
de farmece și blesteme.
Sunt Carmen din Deva și aduc mii de mulțumiri Maicii 
Paraschiva pentru binele pe care mi l-a făcut, mi-a redat 
prosperitatea în casă și fericirea, doar telefonic 

Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Măicuța Paraschiva 
pentru că mi-a dezlegat cununia și acum sunt căsătorită 
și foarte fericită.
Sunt Ion și n-am cuvinte să-i mulțumesc Măicuței 
Paraschiva care numai prin telefon m-a lecuit de beție. 

Numai puterea și credința ei vă pot apăra de rău, Maica 
Paraschiva vă poate dezlega orice problemă ați avea: 
legată de farmece sau blesteme, indiferent de gravitatea 
cazurilor, ea deschide Cartea Sfântă telefonic și rezolvă 
pe baza datelor de naștere și a numelui de botez, 
rezolvă garantat, tel. 0748946177.

(105518)

- ■

■
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Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

înscrieri:

• inginer mecanic. Deva, 3 posturi, oara 'imită 
12.08. Tel. 213244. oreie 9-16.

• Inginer producție. Petroșani, 1 oost. data 
limită 1.08. Tel. 213244. orele 9 -16.

• inspector protecția muncii, Petroșani. 1 post, 
data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• inspector resurse umane, Orășție, 2 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

• instalator apă, canal, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08. Tei. 213244. erele 9-16.
• instalator încălzire ce'tra&Și gaze. 3-ao. I

post, data Urnită 30.09. Tei. 2132-a. 5 g.

• instalator încălzire cer Oală și gaze, De. a, 1 
post, data limită 26.09. Tel. 213244. erele 9 • 16.

• instalator încălzire centrală și gaze. Petroșani. 
1 post, data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• instalator instalații tehnico-sanitare, Petro
șani, 5 posturi, data limită 15.08., perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• incărcător-descărcător. Deva, 2 posturi, data 
limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic. Deva, 10 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• confecționer lenjerie după comandă, Brad, 100 
posturi, data limită31.08. Tel. 213244, orele9 -16.

• lucrător comercial. Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.08., bărbați. Tel. 213244, orele 9 -16.
• magaziner, Deva, 1 post, data lirpită 25.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• manichiurist, Brad. 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• manichiurist, Deva, 1 post, data limită 19.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• manichiurist, Deva. 2 posturi, data limită 5.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• manichiurist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri. Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.08., perioadă determinată. Tel. 213244,

: orele 9 • 16.
• maseur, Deva. 1 post, data limită 17.08. Tel. 
213244, orele 9 -15.
• mașinist la mașini centru terasamente. Deva, 
1 post, data limită 3.98. Tei. 213244 orele 9 ■ 16.

• mecanic auto. Hațeg. 2 costuri, data limită 
15.08., periosdă ietermirată-Tel 213244. oreî's 9 
■ 16.
• mecanic întreținere și reparații mașini, Brad, 2 
posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 -16. j
• mecanic montator instalații cu cablu în silvi-

i cultură. Petrila, 2 posturi, data limită 1.08. Tel.
' 213244. orele 9-16.

• medic veterinar. Hațeg. 1 post, data limită 1.08.
T-i. 213244. 9 • It.
• montator aparate aer condiționat. Bran 1 
cost, data imită 36.Ce. Tei. 213244. orele 9 ■ 16.
• montator, reglor, deoanator aparate elec
tronice, Petroșani. 2 posturi, data limită 15.08. 
Tei. 213244, erele 9 ■ 16.

• montator subansambluri, Hunedoara, 23 
posturi, data limită30.09., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor în activitatea de gospodărire, 
Vulcan, 7 posturi, .data limită 1.06, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în agricultură, Hațeg, 35 
posturi, data limită 31.08., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Călan, 21 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel, 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Brad, 2 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat în silvicultură Simeria, 5 
posturi, data limită 15.08.Tel. 213244, orele9-16.

• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisoiide, Deva, 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisoiide, Hațeg, 5 posturi, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisoiide, Hațeg, 7 posturi, data limită 
15.08., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisoiide, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisoiide, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 1.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 1 post, data limită9.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor. Hunedoara, 7 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic și faianță Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic și faianță Hațeg, 1 post, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallficat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic și faianță, Petrila, 1 post, data 
limită 1.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic și faianță, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
•operator-bobinator-dublator, Simeria, 15 
posturi, data limită 5.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator calculator electric și rețele, Deva, 1 
post, data limită 26.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator confecții industriale îmbrăcăminte - 
țesături, Hunedoara, 12 posturi, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 5 
posturi, data limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• ospătar, Deva, 1 post, data limită 1.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva, 1 post, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva. 2 posturi, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244,orele 9-16.
• ospătar, Petroșani, 13 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Petroșani. 2 posturi, data limită 1.06 
Tel. 213244, orele 9-16.
• patiser, Petroșani, 5 posturi, data limită 1.06
Tel. 213244, orele 9-16
• pavator, Deva. 2 posturi, data limită 19.06 Tel. 
213244, orele 9-16

• paznic, Hunedoara, 1 post, data limită 20.06
Tel. 213244, orele9" 16
• peddarist, Brad, 1 post data limită 31.06 Tel. 
213244. orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16

• preparator de semifabricate, Deva, 2 posturi, 
data limită 12.06 Tel. 213244, orele 9 -16.

• prânitor-distribuitor materiale și scule, Deva 3 
posturi, data limită 12.06, perioadă determinată. 
Tel. 213244. orele 9-16

• salvator la ștrand, Deva 1 post, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• selectăm persoane pentru colaborare cu o 
companie străină de preferință cadre medicale 
cu studii superioare sau medii. Instruire gratuită 
program flexibil. Tel. 0723/082373,0746/242604, 
0788/096578. (7/30.07)
• societate comercială de intermediere caută 
doamne pentru îngrijit și supravegheat copii. 
Tel. 0747/404143,0724/593142.  (5/25.07)
• sortator produse, Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• sortator produse, Vulcan, 27 posturi, data 
limită 1.08., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• spălător vehicule, Deva, 2 posturi, data limită 
10.08. Tel. 213244, orele 9-16.
■ spălător vehicule, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• subinginer industria alimentară, Deva, 2 
posturi, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.08., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor în mediu protector, Deva, 3 posturi, data 
limită 27.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

•.sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 24.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor manual cu arc electric, Hațeg, 1 post, 
data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 1 post, 
data limită 26.08. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor manual cu flacără de gaze, Hațeg, 1 
post, data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor, Petroșani, 10 posturi, data limită 15.06, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șef atelier transporturi, Deva, 1 post, data 
limită 25.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șef serviciu pompieri, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 
9-16.

LEGENDĂ AGENȚII
A

IMOBILIARE: 
AO - Evrika
A1 - Prima Invest 
A2 - Garant 
Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte 

A1O - Liliacul
Multicom
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Decese (75)

Angela și Gianino Pisano anunță trecerea în neființă după o lungă și grea suferință a tatălui și socrului
KISS ARPADdepus la Capela reformată. înmormântarea are loc astăzi 31 iulie, ora 13, în Cimitirul reformat.

Odihnească-se în pace!

Familia Sechel este alături de familia Pisano, greu încercată de decesul celui care a fost
KISS ARPADun om de rară sensibilitate.

Dumnezeu să-l odihnească!

4 Un ultim omagiu celui care a fost
1 . KISS ARPAD

Dumnezeu să-l odihnească.Viorica
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva, 1 post, data limită 2.08. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva, 3 posturi, data limită 28.07. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Petrila, 2 posturi, data limită 01.06 Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• șofer autosanitară, Deva, 1 post, data limită 
10.08. Tel. 213244, orele 9-16
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 
post, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post, data limită 20.06 Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• tăietor cu flacără, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.08., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• tâmplar binale, Călan, 3 posturi, data limită 
22.08. Tel. 213244, orele 9-16
• tâmplar manual ajustor-montator, Hune
doara, 2 posturi, data limită 20.08., tâmplarie pvc. 
Tel. 213244, orele 9-16
• tâmplar universal, Brad, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician echipamente de calcul rețele. Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244, 
orele 9-16
• tehnician electromecanic, Brad, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• tehnician electromecanic, Deva, 1 post, data 
limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician energeticlan, electrician, Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16
• tehnician energetidan, electrician, Deva, 1 
post, data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tricoter manual, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 20.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește

(1/31.07)

• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 1.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 12.08.
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 20.08.
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 25.08.
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08.
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16

• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită
31.08. Tel. 213244, orele 9-16

• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.06 Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită
31.08. Tel. 213244, .orele 9-16
• vânzător, Petrila, 1 post, data limită 1.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Petroșani, 1 post, data limită 1.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Vulcan, 4 posturi, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• vopsitor industrial, Deva, 1 post, data limită 
12.06 Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 3 posturi, data 
limită 12.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar-rosar-tencuitor, Hațeg, 4 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar-șamotor, Deva, 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• zugrav, vopsitor, Deva, 2 posturi, data limită 
19.08. Tel. 213244, orele 9-16

Doliu.ro
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• Salvarea teatrului. Peste 120 de
actori, dramaturgi și regizori britanici s-au 
mobilizat pentru a salva vechiul teatru 

j britanic Old Vic din Bristol, care și-a 
! început activitatea în 1766.

CUVW

A murit Ingmar Bergman

Wrestling La fiecare cinci ani, sătenii din Imnje Ljubinje (Serbia) organizează Festivalul Gircimciziei, unde au loc și lupte de wrestling numite „Pelivani”. (Foto: epa)

I
■

Colecții de 
fosileLos Angeles (MF) - Nicolas Cage a câștigat recent o confruntare în sala de licitații cu Leonardo di Caprio, adă ugându-și, în schimbul a 276.000 de dolari, un craniu de dinozaur la colecția sa de fosile, aceasta fiind cea mai nouă modă în rândul starurilor de la Hollywood. în cadrul unei alte recente lupte a celebrităților, miza a fost capul unui tiranozaur asiatic înrudit cu temutul T-rex, lucru care a- rată că oasele de dinozaur au devenit un „must have” pentru multimilionarii de la Hollywood.
1.000 de 
evacuațiMadrid (MF) - Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din locuințele lor în localitatea Mogan, din insulele Canare, a- fectată de un incendiu care a cuprins o suprafață de peste 3.500 de hectare începând de vineri, au anunțat surse din cadrul municipalității.

Eddie și Tracey
(Foto: EPA)

■ Cineastul suedez a 
murit, la vârsta de 89 de 
ani, la locuința sa din 
insula suedeză Faaro.Stockholm (MF) - De-a lungul carierei sale, Ingmar Bergman a realizat peste 40 de filme, majoritatea cu o viziune tragică și care au analizat în special complexitatea raporturilor dintre bărbați și femei. S-a născut la Uppsala la 14 iulie 1918, fiind fiul unui pastor. Viața sa a fost marcată de educația religioasă severă și austeră. Bergman și-a făcut studiile la Stockholm și a învățat regia la teatru, montând cu o trupă de studenți piese de Strindberg și Shakespeare. începând din 1944, el a avut o dublă carieră, teatrală și cinematografică, montând circa 50 de piese și scriind o duzină de scenarii.Inițial regizor asistent, Ingmar Bergman a lansat primul său film, „Criza”, în 1945. Regizorul s-a mutat în Germa-

Ingmar Bergman (Foto epa)nia în 1976, din cauza problemelor cu Fiscul suedez. Revenit în Suedia, el a turnat, în 1982, producția „Fanny și Alexandre”, operă-testament referitoare la copilăria sa și la pasiunea pentru spectacol, care a fost încununată cu patru Oscaruri.De la moartea ultimei lui soții, Ingrid, în 1995, Ingmar Bergman locuia singur, în cea mai mare parte a anului, pe insula Faaro (Gotland).A fost Comandor al Legiunii de Onoare, membru al Academiei de Litere din Suedia și dramaturg reputat.
Grave inundații în China

l

Beijing (MF) - China se confruntă cu cele mai grave inundații din ultimii zece ani, a anunțat Federația Internațională a Crucii Roșii și Semilunii Roșii, lansând un apel pentru ajutorarea victimelor, relatează AFP.
S-a 
logodit 
Los Angeles (MF) - 
Eddie Murphy s-a 
logodit cu iubita sa, 
în pofida conflictului 
cu fosta lui parten
eră, Mel B, privind 
paternitatea copilului 
pe care îl are cu 
aceasta, informează 
tabloidul Mirror. 
Actorul s-a logodit cu 
Tracey Edmonds, 
căreia i-a oferit un 
inel cu un diamant 
imens săptămâna 
trecută. „Va fi o 
nuntă privată, fără 
multă publicitate și 
foarte romantică", a 
declarat un prieten al 
cuplului.

i
i

Kunming (Foto: epa)

„în ultimele două luni, cele mai grave inundații din ultimii zece ani au afectat peste 200 de milioane de oameni provocând peste 500 de morți”, se arată într-un comunicat al organizației.Aproximativ cinci milioane de locuitori au fost deja evacuați, a precizat Crucea Roșie, lansând o campanie pentru colectarea a 5,7 milioane' de euro. Circa 70 de mineri chinezi se află blocați în subteran după ce o mină de cărbune a fost inundată în provincia centrală Henan.

Jr'.EOriHa este năs: jfcîn zodia Vărsător, cutăîi '•'*  f

Donează păr pentru peruci
i

PIȘI este o pisicuță foarte jucăușă, pasionată de televizor și de șireturile pantofilor. (Foto: Georgiana Anghel)

■

i

I

i

i

■ Hilary Swank va fi 
imaginea unei campanii 
caritabile privind efectele 
cancerului.Los Angeles (MF) - Actrița americană Hilary Swank va fi imaginea unei campanii caritabile care are ca scop să sprijine femeile care suferă de cancer și care și-au pierdut părul ca urmare a tratamentului pentru această boală, informează Female First online.Actrița laureată cu Oscar, Hilary Swankva fi imaginea unei campanii Pantene Beautiful Lengths, care încurajează consumatorii să își lase părul să crească, să se tundă și să doneze părul obținut

Actrița americană Hilary Swankpentru a se putea realiza peruci pentru femeile care și-au pierdut podoaba capi- îară din cauza cancerului.
Campania Pantene Beautiful Lengths se va derula în 2008 iar actrița Hilary Swank a promis că își va lăsa părul

să crească pentru această campanie.„Am pierdut mai mulți membri ai familiei din cauza cancerului și am asistat la lupta acestora cu boala”, a spus actrița. „Nu am auzit niciodată de un proiect asemănător cu acesta și sunt, mândră să promovez obiectivele unui program unic”, a adăugat Hilary Swank.Pantene face, de altfel, generoase donații financiare pentru fundația Women's Cancer Research, o inițiativă a Entertainment Industry Foundation, care se implică în salvarea de vieți prin strângere de fonduri și campanii d|| atenționare a milioane ue femei în ceea ce priveșt^ riscul îmbolnăvirii de cancer.

Goală, pe tronul regineiCopenhaga (MF) - Autoritățile regale din Danemarca simt ofensate după ce o revistă a publicat fotografii șocante cu o prostituată care stă dezbrăcată pe tronurile Reginei Margrethe a n-a și a soțului ei, Prințul Henrik. Chiar și în Scandinavia, unde atitudinea față de nuditate este relaxată, fotografiile au stârnit indignare la insultarea familiei regale. Autoritățile au avertizat însă că cele șapte fotografii ar fi putut fi rezultatul unei farse realizate pe calculator, cu imaginea femeii pusă peste imaginea tronurilor regale. Această variantă este mai plauzibilă decât o intrare prin efracție în Palatul Christiansborg din centrul capitalei Copenhaga. Ziariștii de la revista See and Hear au spus că au verificat dacă imaginile sunt reale și au precizat că prostituata și-a Scut singură pozele cu o cameră automată.

Zappa (Foto: EPA)

0 stradă cu numele lui Zappa

I

i

I
i

Berlin (MF) - Prima „stradă Frank Zappa” din Germania a fost inaugurată în week-end, la Berlin, în memoria' starului rock american decedat în 1993. Frank-Zappa-Strasse este situată într-un cartier din zona suburbiilor fostului Berlin de Est, unde muzicianul este în continuare extrem de popular, ca peste tot în fostul bloc comunist. Pe această stradă, care are lungimea de 300 de metri

și care se numea până acum Strada 13, se află Orwo Haus, o fostă fabrică convertită în studio de repetiții pentru tinerii muzicieni, loc de unde a pornit, în urmă cu doi ani, ideea omagierii lui Zappa. Sâmbătă, la inaugurarea plăcii purtând numele străzii, 27 de grupuri rock au asigurat animația muzicală, cântând în special melodii ale lui Zappa și ale grupului său, Mothers of Invention.
Print’d William al

' Marii Britanii S-a 
alăturat zerilor de mii 
de tineri dm întreaga 
lume la celebrarea cer 
tpnamhri migrării de 
cercecbpe. in Essex.

«Fum EPA'


