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Vremea se va răci. Cerul va fi înno-

Dimineața La prânz Seara

Se redeschide circulația
Abandonați 
în stradă

Hunedoara (MF) - Doi copii din Hunedoara au fost duși la spital după ce au dormit câteva zile sub cerul liber. Marian, de cinci ani, și sora lui Roberta, de șase ani, dormeau într-o zonă verde din apropierea fostului cinematograf Flacăra. în urmă cu o săptămână, Marian și Roberta au fost dați afară din locuință și de atunci copiii trăiesc din mila foștilor vecini. Direcția pentru Protecția Copilului a trimis un asistent social să facă o evaluare a cazului. /p.fi

Reunire
Deva (V.N.) - Lotul campioanei naționale la fotbal în sală, FC CIP Deva, se reunește astăzi după-amiază la Sala Sporturilor din municipiu pentru a începe pregătirile în vederea sezonului 2007-2008. /p.7

Postul 
Adormirii 
Maicii 
Domnului
Dea - Astăzi începe ■ 
Postul Adormirii 
Maicii Domnului sau 
Postul Sfintei Mării, 
care va dura până pe 
15 august, dată în 
care se celebrează 
sărbătoarea Adormirii 
Maicii Domnului.
Cele două săptămâni 
de post sunt consi
derate necesare pen
tru ca fiecare credin
cios creștin să poată 
întâmpina cu suflet 
curat marile sărbători 
din această perioadă: 
Schimbarea la Față a 
Domnului (6 august) 
și Adormirea Maicii 
Domnului (15 
august).

■ Primul dintre cele 
șase sensuri giratorii din 
municipiul Deva va fi 
inaugurat astăzi.

Deva (D.I.) - Nervii șoferilor nu vor mai fi puși la încercare în centrul Devei. Aseară a fost pusă în func

țiune fântâna din sensul giratoriu de la Lido, iar astăzi, la ora 18,00, va fi deschisă și circulația. Acesta este doar primul dintr-o serie de mai multe construcții de acest gen. Primăria municipiului Deva intenționează demararea construirii a încă cinci sensuri giratorii în oraș, pen

tru fluidizarea circulației în zonele aglomerate. Astfel, din această lună vor începe lucrările la sensurile giratorii din zona Uzo Balcan și din intersecțiile străzilor Nicolae Bălcescu și 22 Decembrie, respectiv Nicolae Bălcescu și strada Minerului. După 15 august vor intra în lucru

giratoriile din Piața Victoriei și de la Dacia Service. A fost aleasă perioada de vară pentru executarea acestor lu-, crări, luându-se în calcul traficul ceva mai scăzut din această perioadă. Costul întregii lucrări este estimat a se ridica la circa 60 miliarde lei vechi, /p.3

^Mărturii despre Teoctîst
Deva (M.S.) - Fost prefect al județului Hunedoara, Gabriel Joca este unul dintre oamenii care l-au cunoscut pe Patriarhul Teoctist în urmă cu 40 de ani. La aceavreme, Patriarhul Teoctist era episcop al Aradului, Ienopolei și Hălmagiului. „Era un om blând și calculat la vorbă”, mărturisește cel care aavut bucuria de a-1 vedea pe acesta în casa bunicului său, fostul protopop de Hunedoara, Teofil Chiflă. /p.6

DR i liaon’Tncărcat cuJmiflT ggde suc a fost Ia ua-păs de a fi cuprins ele flăcări după ce una din roți a explodat. Ajutat de g**,,*'localnicii din comuna Vețel, șoferul camionului a reușit să stingă flăcările înainte ca aces- tea să ajungă Ia marfă.
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■ Apele Române au 
aplicat o amendă de 
80.000 lei pentru polu
area accidentală.

Petroșani (M.S.) - Remiza CFR Petroșani a fost amendată ieri cu 80.000 de lei (800 milioane lei vechi) de către reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Jiu, după ce agentul economic a poluat accidental râul Jiul de Est cu păcurină provenită din- tr-un rezervor al unei centrale termice. Efectele poluării asupra faunei au fost minore

datorită intervenției prompte a lucrătorilor de la Sistemul de Gospodărire a Apelor.„Am intervenit de luni după-amiază cu zece oameni și am construit un baraj format din saci absorbanți speciali care rețin produsele petroliere. în malul râului a fost săpată o groapă în care s-a reținut produsul”, a precizat șeful Sistemului Hidrotehnic Jiu, Sorin Corici.Potrivit acestuia, reziduurile de păcurină scurse din rezervor au ajuns într-un cămin de canalizare, de unde au fost antrenate spre un se-

pe Jiupărător de hidrocarburi, care era colmatat. Apa a luat-o apoi pe un canal mai vechi și a ajuns în râul Jiul de Est.Zona incidentului va fi monitorizată în continuare de angajații de la Sistemul Hidrotehnic Petroșani.Comisarul-șef al Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara, Cristian Moldovan, a declarat că au fost recoltate probe de apă pentru a se cunoaște gradul de poluare al râului Jiul de Est. Verificările în cazul semnalat la Petroșani continuă.

Mai puțini
Deva (G.P.) - în județ, numărul copiilor care vor merge la grădiniță în această toamnă va fi cu aproape o mie mai mic decât anul trecut. Conform estimărilor IȘJ Hunedoara, în județ 11.234 de copii vor fi înscriși la grădiniță, față de 12.391 câți au fost înregistrați anul trecut. Cauza: scăderea natalității. în schimb se prognozează menținerea numărului de clase pentru cei care încep școala în septembrie.

Furt din supermarketDeva (M.T.) - Un tânăr de 18 ani este cercetat pentru furt după ce a fost surprins de agenții de pază ai magazinului Billa cu patru baxuri de înghețată sustrase din depozitul magazinului. Paznicii au solicitat ajutorul jandarmilor care l-au prins pe Marcel P., din comuna Vladimirescu.

județul Arad, care după ce a transportat marfă pentru magazinul Billa, la plecare a sustras baxurile de înghețată pe care le-a pus în mașină. Jandarmii i-au întocmit acte de constatare pentru furt, care vor înaintate pentru continuarea cercetărilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva.
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• Spitalizat. Președintele Curții Supreme americane a fost spitalizat astăzi după ce și-a pierdut cunoștința. „Președintele Curții Supreme, John Roberts Jr., a căzut în apropierea casei sale de vacanță din Maine, după ce a suferit ceea ce medicii au numit o criză idiopatică benignă", a declarat purtătorul de cuvânt al Curții,. •., Kathy Arberg. ' ’

Băsescu scade, Tăriceanu
■ Legea Pensiilor erodea
ză procentele electorale 
ale președintelui și le creș
te pe ale premierului.

Acuze i
București (MF) - După ; ce a studiat atent dosa- i rul de la AVAS al abatorului „Splai”, Marian i Vanghelie a declarat, i luni, că „posibilii inves- i titori nu au nicio șansă să se bată cu Videanu ș într-o competiție corectă”. „Șmecheria lui Vi- i deanu” a fost explicată în felul următor de Vanghelie: „primăria nu dă I titlu de proprietate celui care cumpără, urmând ca cel care câștigă lici- i tafia să se judece cu pri- j măria Capitalei, adică ; tot cu domnul Videanu, i

Adriean Videanu

Marian Vanghelie
(Foto: EPA)

(Foto: EPA)

Aberații
București (MF) - Adri
ean Videanu, pri
marul general al Ca
pitalei, a răspus acu
zațiilor aduse, luni, 
de către Marian Van
ghelie, primarul sec
torului 5. Vanghelie 
l-a atacat din nou pe 
primarul Capitalei, 
acuzându-l de „șme
cherii" în ceea ce pri
vește privatizarea 
abatorului „Splai". 
„Resping acuzațiile 
pe care Marian Van
ghelie le aduce la 
adresa mea. Sub 
nicio forină toate 
aberațiile pe care le-a 
spus domnul 
Vanghelie nu pot fi 
realizate", a susținut 
primarul Capitalei.

București (MF) - Premierul câștigă puncte la capitolul Încredere, arată un sondaj de opinie realizat luna aceasta de institutul Gallup și comandat de Fundația Societatea Civilă. Sondajul arată, de asemenea, că românii, în marea lor majoritate, sunt de acord cu majorarea pensiilor.Traian Băsescu a scăzut în topul încrederii cu 16 procente față de luna iunie, dar se menține în continuare pe locul I. Președintele este urmat, în ordine, de Gigi Becali, Theodor Stolojan și Călin Popescu Tăriceanu ■ care a crescut 10 procente în ultima lună. Peste 50% dintre ceicare au răspuns întrebărilor sondajului consideră că propunerea Guvernului de majorare a pensiilor este foarte bună și doar 1% o consideră

Președintele Rusiei,întâlnire.Vladimir Putin, ș-a întâlnit cu liderul Autorității Palestiniene, MahmudAbbas, la Kremlin. (Foto: EPA)

Vrea coaliție
București (MF) - Președintele Uniunii Populare Social-Greștinș! loan Talpeș (foto), se declară deschis unei alianțe electorale cu PLD și PD. Senatorul a precizat că o astfel de alianță se poate face în perspectiva viitoarelor alegeri, da. ar putea funcționa și ca o coaliție guvernamentală. Talpeș spune că a primit deja oferte de negociere de la PD și PLD și este dispus să continue discuțiile și cu alte partide. Președintele UniuniiPopulare Social Creștine a mai spus că nuau început discuțiile, dar că poate da o
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garanție generalacceptată că partidele vor merge mai departe împreună. loan Talpeș a exclus posibilitatea ca o coaliție UPSC - PD - PLD să funcționeze și în cazul alegerilor europarla- 
mentare.

-IV5i1îl8
._ztCFan eczar oe >»_ rro— *.teoa  SrL

Deva. Sr 22 Cecer-tre hl 3*  A

Cuvăntd
este 3UZT25 te 

«tartar te 
Vo’ a 'raeo

Tralan Băsescu pierde procente în favoarea premieruluio decizie foarte proastă. în plus, peste 60% dintre cei care au răspuns întrebărilor sondajului cred că mărirea pensiilor nu va pune în pericol dezvoltarea economică a
REZULTATELE SONDAJULUI PRECEDENT
PD ar obține 49% din voturi, dacă 
duminica viitoare ar avea loc alegeri, 
arată ultimul barometru de opinie 
realizat de Fundația Soros în perioa
da 21 mai - 4 iunie 2007, pe un 
eșantion de 1.999 persoane de 18 ani 
și peste 18 ani. Marja de eroare a 
barometrului este de minus plus 
2,3%. întrebați cu ce partid ar vota,

49% dintre români au optat pentru 
PD. Pe locul al doilea se află PSD cu 
20%, urmat de PNL cu 11% și PNG 
cu 7%. PRM și UDMR sunt creditate 
ambele cu 4%, în vreme ce PLD ar 
obține 2%, iar PNȚCD 1%. Procentul 
indecișilor este de 28,1%, în vreme 
ce 13,9% dintre români spun că nu 
ar merge la vot.

La capitolul încredere în instituții, par
tidele stau cel mai prost cu doar 11% 
la nivel de încredere, iar cel mai bine 
Biserica, cu 76%. Și încrederea în 
Armată rămâne ridicată - 60%, 
urmată de Uniunea Europeană, cu 
51%. în justiție au încredere 22% din 
români, în Guvern - 18%, iar în Par
lament - 13%.

(Foto: EPA)țării.Sondajul Gallup mai arată că PD ar obține 41% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, urmat de PSD, cu 20%, PNL, cu 12 procente și PNG, cu 10%. Sondajul a fost realizat de Gallup în perioada 19-22 iulie pe un eșantion de 1.150 de persoane reprezentativ la nivel național, cu o eroare de plus minus 2,9%.
Se retrag din Irlanda de Nord
■ După 38 de ani de 
prezență militară în 
această țară, armata bri
tanică se retrage.

Londra (MF) - Operațiunile militare britanice din Irlanda de Nord se vor încheia astăzi la miezul nopții, după 38 de ani. Potrivit BBC online, în provincie va mai rămâne o singură garnizoană de 5.000 de soldați. în august 1969, guvernul britanic a trimis în Irlanda de Nord unități militare pentru a sprijini poliția locală, depășită de valul de violențe dintre catolici și protestanți. Comandanții britanici estimau atunci că se vor întoarce acasă după câteva săptămâni. Pe măsură ce vio

După aproape patru decenii de dominație, militarii britanici se 
retrag din Irlanda de Nord (Foto: epa)lențele s-au accentuat și au început luptele armate dintre Armata Republicană Irlandeză și gherilele protestante, militarii au devenit participant! la conflict.Operațiunea Banner, la care au luat parte de-a lungul celor 38 de ani, peste 300.000 de oameni, a fost cea mai îndelungată misiune a armatei

britanice. 763 de soldați și-au pierdut viața în timpul acestei campanii. Cele trei batalioane din Regimentul Regal Irlandez, care au servit în Irlanda de Nord, se vor desființa. Potrivit Sky News, fiecare soldat va primi din partea statului un ajutor de 28.000 de lire sterline și pensie militară.

Sancțiuni
Bruxelles (MF) - Comisia Europeană a cerut Curții Europene de Justiție să oblige Polonia să suspende lucrările la autostrada dintre Varșovia și Helsinki. Motivul - Bruxelles-ul este alarmat de impactul asupra rezervației naturale din Valea râului Rospuda. Zona este protejată în cadrul programului european Natura 2000, pentru speciile rare de plante și animale pe care le adăpostește. Comisia Europeană avertizează că va tăia subvențiile europene alocate Poloniei, în cazul în care aceasta va relua lucrările la autostradă.

Concordie anglo-americană
Washington (MF) - Președintele american, George W. Bush (foto dreapta), a declarat, luni, că premierul britanic Gordon Brown (foto stân

ga) înțelege miza războiului din Irak. Bush a făcut această afirmație în cadrul unei conferințe comune de presă cu Gordon Brown, la finalul primei vizite a politicianului britanic în Statele Unite în cali

tate de șef al Guvernului de la Londra. Bușh a spus că nu are nicio îndoială că Brown înțelege că un eșec în Irak ar reprezenta un dezastru pentru securitatea Statelor Unite și a Marii Britanii. La rândul lui, Gordon Brown a dat asigurări că parteneriatul dintre Statele Unite și Marea Britanie va fi și mai strâns în anii următori.

noi

Militarii turci vor președinte laic
■ Armata turcă dorește 
ca viitorul președinte al 
țării să fie fidel valorilor 
republicane și laice.

Ankara (MF) - Armata turcă dorește ca viitorul președinte al țării să fie fidel valorilor republicane și laice, a declarat șeful Statului Major, generalul Yasar Buyukanit,

într-un interviu pentru agenția Anatolia, preluat de France Presse. Această nouă declarație constituie o reafirmare a principiilor enunțate de șeful armatei turce într-o luare de poziție de la 27 aprilie. Armata, care după 1960, a răsturnat de la putere patru guverne, a avertizat Executivul islamist moderat condus de premierul Recep Tayyip Erdo

gan să evite orice derapaje islamiste. O gravă criză con- 
??....................................................
Ractat de vedere ai armatei na se 

schimbă de la o zz la alta

Yasar Buyukanit, 
general, șeful Statului Major..........................................................stituțională a fost declanșată în primăvară, prin refuzul opoziției laice de a-1 sprijini

pe candidatul partidului de guvernământ, Abdullah Gul.j Opoziția și armata i-au repro-1 șat lui Gul și Partidului Justiției și Dezvoltării, aflat la, putere la Ankara, că nu s-air distanțat suficient de tendințele și practicile islamiste. Criza a dus la organizarea alegerilor anticipate, câștigate la 22 iulie în mod categoric de formațiunea premierului Erdogan.
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Noi sensuri giratorii în Deva• Expoziție la Hunedoara. Ieri după- 
amiazâ Cătălin Bădărău și-a vernisat prima expoziție personală de sculptură la 
Galeriile de Arte din Hunedoara. Cătălin 
Bădărău a absolvit în acest an Universi
tatea Națională de Arte București. (D.l.)

I ________________________

■ Alte cinci sensuri gi
ratorii se vor construi 
începând din această 
lună în Deva.

DANA IOAN
dana.ioan9lnformmedia.ro

Țara cu 
garduri

Indiferent care este destinația pe care i-o 
dă ulterior, primul lucru pe care îl face 
românul când are un teren al lui este gar

dul. La români gardul’nu este doar delimi
tator de proprietate, ci - mai ales - un alt 
mod de a spune lumii cine este și ce are 
el. Cu cât locuința, hala de producție sau 
birourile construite pe teren sunt mai 
impozante, cu atât gardul parcă seamănă 
mai mult a fort de apărare. Pentru că 
românul are un simț al proprietății extrem 
de dezvoltat.

Eplină România de garduri. Cele mai 
multe se văd pe străzi, înconjurând 
cartiere, la margini de orașe, înconjurând 

cu sârmă ghimpată zone industriale. Ideea 
subconștientă a gardurilor ridicate merge 
mult mai departe. Dincolo de afișatul simț 
de proprietate, gardurile induc limitări în 
gândire și de relaționare. Cu cât gardul 
curții în care a copilărit cineva a fost mai 
înalt, cu atât acum, matur fiind, el își 
impune singur limite pe care nimeni nu i le 
cere. Cu cât gardul casei unui om matur e 
mai solid, cu atât este mai suspicios față de 
cei din jur. Și, în ciuda acestor lucruri, 
oamenii continuă să ridice garduri tot mai 
înalte și mai solide.

Poate gardurile sunt adevărata pro
blemă la români. Nu doar că s-au 
obișnuit cu ele, dar le consideră parte 

indispensabilă din viața lor și își ridică, în 
același timp, „garduri" în propriile minți.

Cred că absoluta necesitate a gardului 
din jurul casei m-a oprit până acum 
să-mi construiesc și eu una. Primul lucru 

de care NU am nevoie sunt gardurile din 
jur, pentru a-mi putea păstra libertatea de a 
îndrăzni zilnic mai mult. Dar asta este o 
opțiune personală.

Deva (D.L) - Primăria municipiului Deva intenționează demararea construirii a încă cinci sensuri giratorii în oraș, pentru fluidizarea circulației în zonele aglomerate. Astfel, din luna august vor începe lucrările la sensurile giratorii din zona Uzo Balcan și din intersecțiile străzilor Nicolae Bălcescu și 22 Decembrie, respectiv Nicolae Bălcescu și strada Minerului. După 15 august vor intra în lucru gira- toriile din Piața Victoriei și de la Dacia Service. „Chiar dacă o perioadă, din cauza lucră-

Teodor Câmpean

E bine să țineți cont de trafic
b A

Copil accidentat la 
țarmizegetusa

Sarmizegetusa (M.T.) - Un băiat de zece ani a suferit multiple leziuni în urma unui accident de circulație petrecut pe o stradă lăturalnică din comuna Sarmizegetusa. „Conducătorul unui autoturism Dacia 1310, Ion B.„ de 22 ani, din comuna Sarmizegetusa, a surprins și accidentat pe Adrian A., după care a părăsit locul accidentului, fiind depistat ulterior la domiciliul său. Din verificările efectuate s-a stabilit că Ion B. nu poseda permis de conducere și în urma testării cu aparatul „alcooltest” rezultatul a fost negativ”, a declarat subcomisar Magda Popa din cadrul IPJ Hunedoara. Minorul a fost transportat la Spitalul Orășenesc Hațeg, prezentând „traumatism abdominal”, fiind în afara oricărui pericol. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, precum și pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Deva (D.L) - Cititorii site- ului HUON și-au exprimat deja părerile legate de construcția noilor sensuri giratorii. Devenii sunt așadar interesați de orice subiect care le afectează în mod direct viața de zi cu zi. ** *„în general am o părere f. bună despre sensurile giratorii, dar acuma nu am o părere ci o întrebare: a mai văzut cineva sensuri giratorii cu treceri de pietoni în ele?!!! Sau poate sunt făcute pentru fluidizarea traficului... (Allexa, cetățean al Devei, plătitor de taxe si impozite, 30.07.2007, ora 20:55 ) *Â *„Da, ai dreptate, e o mare aberație! Nici nu apuci să ieși
Exponate vechi de peste
3500 de ani

Deva (C.P.) ■ Muzeul Civilizației Dacice și Romane din municipiul Deva găzduiește, începând de ieri, o expoziție itinerantă ce include 164 de piese aparținând Culturii Zuto Brno- Gârla Mare, specifică sfârșitului epocii bronzului. Exponatele, descoperite de arheologi în necropolele de pe malul Dunării, în ultimii 30 de ani, aparțin muzeelor din Craiova și Drobeta Turnu Severin. Vizitatorii pot vedea vase de lut, unelte, obiecte de podoabă, jucării, a căror vechime este estimată la aproximativ 3500 de ani, a declarat 

ÎL»

rilor, traficul va fi oarecum îngreunat, ne bazăm pe faptul că în final se va circula mult mai ușor în Deva”, spune viceprimarul Florin Oancea. A fost aleasă perioada de vară pentru executarea acestor lucrări, luându-se în calcul traficul ceva mai scăzut din această perioadă. Costul întregii lucrări este estimat a se ridica la circa 60 miliarde lei vechi.„Nu e rău că se construiesc, dar e important să-și dovedească eficiența. Lucrările din centru au făcut imposibil traficul în zonă. Credeam că, odată amenajat sensul giratoriu de la Lido, va fi eliminat semaforul de la Miorița, dar nu s- a întâmplat asta. Ar mai fi bun un giratoriu la gară, se 

Silviu Furcă

bine din giratoriu și te oprești la trecerea de pietoni. Dacă trec vreo 5-6 agale, se blochează tot sensul, de mașini care așteaptă! (anonim, 30.07. 2007, ora 22:11)
*

* *„Prea multe treceri de pietoni Ajunge trecerea de pietoni de la CEC, cea din apropierea sensului va îngreuna circulația auto în sensul giratoriu. Poliția de la circulație nu vede?” (anonim, 31.07.2007, ora 08:27) ** *„Din câte am citit, primăria face sensuri giratorii doar acolo unde este mai ușor pentru constructor. De ce nu se face unul și în intersecția de la gară? Este foarte aglomerată,

Vase de lut

Gabriel Crăciunescu, director adjunct al Muzeului Regiunii Porțile de Fier. Expoziția va fi deschisă până la data de 31 august.

Vara asta, aprinde
draqostea din tine!

Aseară a fost pusă în funcțiune fântâna arteziană din primul sens 
giratoriu. (Foto: d.m.)circulă complet haotic acolo”, spune Teodor Câmpean. „Am carnet de șofer de aproape 40 de ani, dar prin zona centrală din fața spitalului spre centrul vechi ezit să conduc mașina acum. Sunt bune giratoriile, nu se va mai sta atâta la semafoare”, completează Silviu Furcă.Municipiul Deva a devenit un oraș aglomerat. Când au fost proiectate principalele artere de circulație nu s-a estimat că traficul, mai ales în zona centrală, va crește atât de mult, de aceea se caută 

iar când nu merg semafoarele este cumplit să ieși în DN 7. Și apoi, chiar nu vede nimeni că șoferii de TlK-uri intră de multe ori și pe roșu? (Impozi- tatu*,  31.07.2007, ora 16:28)
*

•it it„Are dreptate dl care a scris cu sensul giratoriu de la gară. Trebuie să fii foarte atent că altfel te calcă ăștia cu tir-urile. Eu am o nedumerire... de ce trebuie sens giratoriu în Piața Victoriei, adică în fața IPH, când în zona Cepromin este mult mai aglomerat? De la Cepromin vin cei de la birouri, hotel, parcare magazin, bancă, blocuri turn etc... tot timpul este blocaj! Chiar nu se vede acest lucru? Poliția nu are un cuvânt de spus în trafic? Studiați mai atent circu- 
Cuplul verii 2007

1- Pozele vor fi incluse atât in ziar, cât și pe portal La acest concurs
- - : ' câ'î : oa angajatii SC Inform Mecia si mei rudele acestora lnformatii suoli- 

= e :254/ 2<1 275 i" 83’4

soluții pentru fluidizarea lui. Pentru că este mult mai dificil să se lărgească străzile, s- a ales soluția- giratoriilor. A- cestea, împreună cu amenajarea parcărilor oblice pe mai multe străzi din Deva (numai în lima august este prevăzută amenajarea acestora pe străzile Eminescu, Minerului, Titu Maiorescu, Kogălniceanu, Mă- răști și Carpați) ar putea conduce la un trafic mai lejer în oraș. Dar rezultatele reale ale acestui proiect nu vor putea fi apreciate decât la finalizarea lucrărilor.

în Piața Victoriei va fi constru
it unul dintre noile giratoriilația în Deva și apoi decideți unde merg banii. în rest, inițiativă bună, poate se mai rezolvă ceva în trafic” (Ceta- te(an) 31.07.2007, ora 17:53 )

Dacă formați un 
cuplu și aveți ceva 
poze de arătat, 
acum este momen-

1 tuli Vă facem
vedete și vă 
răsplătim pentru 
astal 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 tn format elec
tronic la adresa de 
mail: sanda.bocanȚ 
ciugiinfonnmedia.ro 
în perioada 3 iulie—
2 august, iar în 27 
august vă alegeți 
cu 200 leii 
Câștigătorii vor fl 
departajați atât pe 
www.huon.ro. sub 
forma votului elec
tronic, cât șl prin 
intermediul 
taloanelor apărute 
în .Cuvântul liber", 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara astal

CWW i

dana.ioan9lnformmedia.ro
http://www.huon.ro
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pentru Cucerirea Indepen
dentei. în 1990, Liga Română 
a Veteranilor de Război a ales

- Armata Româna trece Dunărea, tn războiul

această zi pentru a-l omagia
pe veterani.___________________
1901 - Vede lumina tiparului 
primul tratat consacrat Istoriei 
limbii române, «Hlstoli» de la 
langue roumaine» de Ovid 
Densuslanu.

1936 - S-a născut creatorul de modă Yves Salnt- 
Laurent (foto).
1943 - A avut loc marele raid al aviației anglo-ame- 
ricane asupra orașului Ploiești.
1949 - S-a născut Mugur isărescu, guvernatorul 
Băncii Naționale a României.
1952 - S-a riăscut actorul Horațlu Milăele.'
1975 - A fost semnat, la Helsinki, Actul final al Con
ferinței pentru Securitate fl Cooperare în Europa
(CSCE), în prezent, Organizația pentru Cooperare fl 
Securitate în Europa (OSCE).__________________________
1999 - Consiliul de Administrație al Băncii Naționale 
Române a retras licența de funcționare a Bancarei, 
punând capăt istoriei celei mal cunoscute bănci 
românești care a activat și înainte de 1989.

VREMEA
8°minim 21°maxim

Prognoza pentru astăziCer înnorat, posibil ploaie. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 8°C și maxime de 21°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Cer mai mult senin. Minima termică va fi de aproximativ 13°C, iar maxima de 26°C.
Vineri. Cer însorit. Temperatura minimă va fi de 16°C, iar maxima de 30°C.
Calendar Creștin Ortodox
Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinții 7 Mucenici Macabei. 
(începutul Postului Adormirii Maicii Domnului).

Calendar Romano-Catolic______________________
Sf. Alfons M. de Liguori, ep. înv.**

Calendar Greco-Catolic________________________
Scoaterea S Cruci. Cei 7 prunci Macabei, mama lor 
Salome și învățătorul lor Eliazar, m (+ sec. II Î.Cr). S 
Alfons Maria de Liguori, ep (+ 1787). începutul pos

tului S Maria. Post și ajun.

ÎNTRERUPERI APA, RAZ, CURENT

Apa________ ;________________________ _
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele: 
8.00-15.00 - în Hunedoara, str. A. lăsau, bl. 1, 2. 3, 
b-du Rusca, bl. 12, Centrul civic.

Gaz metan______________ ______________________
Furnizai ea gazului metan va fi întreruptă între orele: 
9.00-14.00 - în Deva, străzile D. Cantemir și
Cireșilor.

Energie electrică_______________________________
Energia electrică va fi întreruptă între orele: 
9.00-14.00 - în Mintia-Sat (partea de jos).

REȚETA ZILEI
V .. .'C' ~ ~ V Vv w v w w' M .Vv

Pate din somon afumat
.VV’y

Ingrediente: 125 g somon ăfumat, 50 g unt la tem
peratura camerei, 75 g smântână, 1 lingură mărar 
tocat, 1 lingură pătrunjei tocat, 1 lingură zeamă de 
lămâie.
Mod de preparare: Se curăță somonul de oase și 
piele. Se zdrobește cu furculița. Se amestecă cu 
untul moale și smântână. Se adaugă zeama de 
lămâie, mărarul și pătrunjelul tocat și se amestecă 
până se încorporează. Dacă doriți puteți pune mai 
multă smântână, până la 150 g. Se dă la frigider 
câteva ore. Se servește cu pâine prăjită. Se poate 
decora cu fire de mărar sau pătrunjel.
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Dispecera’ apă -ece 227087
Dispecerat apă caldă 217808

f

&
■............................................................... ......................

Berbec ______ _ ...........................   _ _ _._1____
încercați sâ flț! atent la cheltuieli! Evitați o ceartă cu 
gasțeneral de viață, consultați-vă înainte de a merge la 
CLimnârâturi. Astăzi sunteți foarte critic la adresa celor din

<

&
o
țjjifC

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: R — I — I — Ă — CARNI

VORE - GĂTI - MAL - LESE - 
PUMA - TIGRI - AS - CE - RUSA
- T - A - PI - IACI - TEI - BC - 
OC - LEOAICA - FELIN - EMU - 
GET - GHEM - RA - AM - ND - I
- ETOLA - EROU

Dispecerat Electrica________ 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR__________212725
Urgențe________ ____ _______ 112
Pompieri_________________981
Jandarmerie________________ 956
Poliție_______________________955
O.J.P.C. HO_____________214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Taur

Dimineață s-ar putea să vă sune o rudă din altă localitate 
$1 să vă anunțe că intenționează să vă viziteze. Vă sfătuim 
să evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerul de viață.

Gemeni
Astăzi s-ar putea să nu fiți prea Inspirat și nici prea comu
nicativ la serviciu. Evitați întâlnirile de afaceri și călătoriile, 
pentru că sunteți predispus la mari greșeli.

Rac
Dimineață s-ar putea să vă schimbați programul din cauza 
unor probleme. Un prieten vă propune o colaborare care 
v-ar putea a^uta să vă îmbunătățiți simțitor situația finan
ciară.

Leu _ .
Dimineață s-ar putea să vă indispună un telefon primit de 
la o ruda din străinătate. Este posibil să fiți nevoit să ple
cați într-o călătorie de afaceri neprevăzută.

Fecioară

Aveți tentația să începeți mai multe treburi deodată. Vă 
sfătuim să nu fiți nerăbdător, pentru că riscați să faceți 
mari greșeli. încercați să vă organizați mai bine timpul!

Balantâ

Dimineață s-ar putea să fiți indispus din cauza dificultăților 
financiare. Vă recomandăm să vă păstrați cumpătul, indife
rent ce se întâmplă, și să ascultați sfaturile unui prieten.

Scorpion ______ ___ _

Aspectele planetare de azi induc nevoia de a face câte ceva 
în gospodărie, reparații, modificări, amenajări, mai ales de 
a pune în aplicare ideile dumneavoastră neobișnuite.

Săgetător

Se pare că sunteți agitat și nervos din cauza unor probleme 
financiare. încercați să vă calmați, pentru că altfel riscați 
să aveți probleme la serviciu. Evitați speculațiile!

Cap.icorn

Dacă doriți să faceți investiții pe termen lung, vă reco
mandăm să mai așteptați o vreme, pentru că acum nu vă 
surâde norocul. Aveți tendința de a miza totul pe o sin
gură carte.

Vărsător

S-ar putea să plecați într-o delegație. Nu sunteți în cea mai 
lună dispoziție și aveți tendința să exagerați. încercați să 
nu vă susțineți cu încăpățânare punctul de vedere.

Pești

Se pare că nu vă simțiți în apele dumneavoastră, tocmai 
acum, când aveți multe de rezolvat. Nu vă asumați riscuri 
importante, pentru că nu aveți șanse ae reușită.
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6:00 în gura presei
cu Mircea Badea.

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) 

1000 Ne vedem la... TVRI 
11:00 Helio, Good-Byel (r) 
11:30 Deliciile bucătăriei 
1200 Nocturne (r) 
12:50 Integrante după inte

grare 
13:00 Hannah Montana (s, 

0 comedie, SUA, 2006) 
1330 Desene animale. Club 

Disney 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
15:00 Teleshopping 
1530 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru... Europa 
17:00 Isabel în căutarea

□ iubirii (s, dramă, 
Venezuela, 2004) 

17:50 Integrame după inte
grare (r) 

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

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2020 Tinerețe și la 
1'5 bătrânețe.

Tinerețe și la bătrânețe 
este o serie de ediții 
speciale despre tot ce 
înseamnă pensii pri
vate, cu avantajele 
acestora, cu scopurile 
lor și posibilitățile pe 
care le au românii de 
a-și alege sursele de 
venituri la bătrânețe. 

21:15 Poporu*  zicel 
21 SI Neveste disperate (s).

Cu: Teri Hatcher 
2245 Jimalul TVR. Sport 
2320 De oe este uds un 

□magistrat? (teamă 
politică. Italia, 1974). 
Cu: Franco Nero

120 Justiție mfcri(r) 
MOJwnaUTVR (r). 

Sport. Meteo
3t15 A doua râfă (fikn, r) 
«SfcgMMrfcâi*-

790 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr șl neliniștiri (s, 
Or)

10:00 în căutarea familiei 
(film, r)

11 fi Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Benjamin, reaut fără 

Ovoie (comedie, SUA 
1980). Cu; Goldie 
Hawn, Armand 
Assante, Robert Web
ber. R.: Howard Zeiff 

1690 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Mesaje de dincolo (s). 

0Cu: Jennifer Love 
Hewitt, Aisha Tyler, 
David Conrad

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Intenții aiminale
Q (thriller, Canada, 

2005). Cu: Vanessa 
Angel, Sebastian 
Spence, David Palffy. 
R.: George Erschbamer 

2239 Știrile ProTv. Sport 
23:15 CSI: New York - 

□Criminaliștii (s). Cu: 
Gary Sinise, Melina 
Kanaka redes
- Vremea
- Vreau să fiu mare 

030 Intenții criminale
□(film, r)

155 Omul care aduce 
cartea (r)

290 Știrile Pro Tv 
390 Jugaru Shukani (r) 
330 StU Oana Cuzho (r) 
490 kstien Tm (r)
430 Vedere de pe Hoc (r) 
530 la Bloc

(reluare)

A—1

Revista presei 
' 7:00 Matinal: 

Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran și 
Dan Capatos 

9:00 în gura presei 
(reluare)

1 1090 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P.

□(film serial) 
’ 12:00 Napoleon și Josephine 

(partea a ll-a) (istoric, 
SUA 1987). Cu: 
Armand Assante, 
Jacquelline Bisset, 
Stephanie Beachman, 
Anthony Perkins. R.: 
Richard T. Heffron 

1390 Observator cu Simona 
Gherghe

. 13:45 Tablou de nuntă 
(divertisment) (r)

1 16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fad
‘19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Ultimul mohican
□ (acțiune/aventuri, SUA 

1992). Cu: Daniel Day- 
Lewis, Madeleine 
Stowe. R.: Michael 
Mann 
0 poveste despre dra
gostea transcendental, 
o adevărată gură de 
aer proaspăt într-o 
epocă greu încercată, 
care are loc în coloniile 
americane. în această 
producție din 1992, 
câștigătoare a premiu
lui Oscar, Daniel 
Day-Lewis (indian 
Hawkeye) și Madeleine 
Stowe (englezoaică) se 
inteăgastesc pe fondul 
Războiului Indiano- 
Francez ten 1936.

2390 Otumutor. Spot

M«V1P. W

7:00 Doctor Who (r) 8:00 
Spellbinder: Tărâmul Drag
onului (r) 8:30 Lecția de... 
știință. Ochiul științei (doc.) 
990 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:15 Miracole (s) 
10:15 Plaja lui Măruță 12:05 
Doctor Who (r) 13:00 Spell
binder: Tărâmul Dragonului (s) 
13:30 ABC... de ce? 1430 
Jobbing 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) suflet de femeie (s) 2030 
16:20 Descoperă românii i Numai iubirea (s) 2145 Zorro 
1630 Autostrada TVR 18:00 (s) 2245 Poveștiri de noapte 
Jurnal regional 1830 Artma
nia. Festivalul ARTMANIA II, 
15-17 iunie 2007, Sibiu 
1930 Ulița spre Europa 2090 
Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece (s) 21:00 Ora 
de știri 22:10 Ultimul Revelion 
(comedie neagră) 2490 Amer
ican Gothic (s)

790 Iubiri (r) 890 Răzbunarea 
Victoriei (r) 9:00 Căpșune cu 
zahăr (s, Portugalia, 2003) 
10:15 Uzurpatoarea (s, Mex
ic, 1998) 1230 împotriva des
tinului (s, Mexic, 2005) 1330 
Prizoniera (s) 14:30 Mama vit
regă (s) 1530 Iubiri (s) 1630 
Răzbunarea Victoriei (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 
Salome (s) 1930 Tequila cu

(divertisment) 23:15 dona (s) 
0:15 Prizoniera țr) 1:15 
Poveștiri adevărate (r) 2:15 
Numai iubirea (r)

: ’ .

■ ’ ' 1
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Autoforum (r) 945 Al 7-lea cer 

r (s, r) 10:45 Tele RON 12:25 
| Quizzit - emisiune interactivă 
î 1405 Dragoste și putere (s) 

1440 Cold Night into Dawn 
i (acțiune, SUA, 1997) 16:25 Al

7-lea cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 1890 Focus 19:45 j

i

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

' eȚ *
>>3 A■»''*

' 1•' jt *

9:10 Dragoste de Tnchiri I 
(romantic, SUA, 2005). 10:5. Jr 
Dă-te mare și tarei (comedie, 
SUA, 2005). 12:50 Cinema, d- 
nema, cinema 13:15 în pas de 
flamenco (romantic, Marea Bri
tanie, 2006). 15:00 Gooll 
(acțiune, SUA 2005). 1790 Că
lătoria (aventuri, SUA, 1993). 
13:25 Academia D.E.B.S. (ac
țiune, SUA 2004). 2090 Pirafi 
efin Caraibe 2: Cufărul mortu
lui (aventuri, SUA 2006) 2230 
Dă-te mare și tarei (comedie, 
SUA. 2005). 030 Graves End 
(thriller, SUA, 2004).

10:00 Realitatea de la 10:00 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:15 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 

; Realitatea bursieră 15:15 Fa- 
s brica 16:50 Marfă. Cu Dragoș 

... . _ . . .... Bucur 17:00 Realitatea de la
S 1 17:00 17:45 Editorii Realității

Tn 18:00 Rea|itatea de la 18:00 
F0CUS P'U- : 18:5° Realitatea zilai 20:00 

?esp7 se,x S ■ Realitatea de |a 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 
Realitatea de la 24:00 

<i

■. ■■
9:00 Automobile americane 
recondiționate 1090 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: BMW 325i 1290 Clatin, 
poduri, tonele: Tunele 1390 
Curse și fiare vechi 1490 
Brainiac. Maniaci ai științei 
15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 1690 Curse 1790 Con
structorii de motociclete 1890 
Motociclete americane 1990 
Vânătorii de mituri 2090 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 2190 
Tehnici esențiale de supravie- 
țiire: Kknberiy, Australa 2290 
Meserii rreidare 2390 Misuie 
increcfibiiă 2400 Cum se fa
brică tivsse kmji?

7:00 Stalingrad 8:00 Nemai
pomenitul Tick (d.a.) 830 
Great Artists 9:00 Film artis
tic 11:00 Pentru o cauză _________________________
dreaptă (s). Cu: Elizabeth Camera de râs 2090 McBride:' 
Lackey, Richard Thomas, 
Roger R. Cross 1290 Viață de .
la gheață 1220 Look who is 
winning 14:30 Cuscrele (s). 
1530 Pitici de vară 16:30
Baronii (s) 1730 Bere de la 
gheață 1830 Știri Național TV Beach (s) 330 Trăsniți în 
20:00 Film artistic 22:00 
Cronici paranormale (s) 23:00 
Traffik (s) 24:00 Nemaipome
nitul Tick (d.a.) 190 Știri

1:00 Focus (r) 2:00 Sunset

N.A.T.O. (r)

13:15 Călătorite lui Sinbad (s) 
î 13:45 Road Runner - cea mai 

rapidă pasăre (s) 14:15 
Descoperă România (r) 1445 
Icstrim Tivi 15:15 Telefonul de 
la miezul nopții (s) 16:15 
Entertainment News (r) 1630 
Telefonul de la miezul nopții 
(s) 1730 Născut DJ (r) 1890 
Telefonul de la miezul nopții
(s) 1990 Rteeta destrxâu (s) 
2090 Entertainment News 
2020 Veronica Man fs) 2130 
Năsut DJ fs) 2290 Șah mat 
ttafc.SUAIGeHnana.19m

630 Videoclipuri muzicale 
7:00 Matinal 71010:00 Auto
motor 1030 Euromaxx 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale 12:00 Știri 13:05 ■ 
Euromaxx 1330 Emisiune- 
concurs 1435 Lumea cărților 
1540 Euromaxx (documentar) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 1890 6! Vine 
presa! Cu Livra Dilă și Nzuzi 
Mbela2090 Un studio în 
căutarea unei vedete (corne
lie, Roâria, 1988) 2290 Niște 
băieți grozavi (comedie, Ro 
mânia, 1987) 23:45 Video 
dțui muzeale 2490 kitenâs. 
Cu Laura Anteețar
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wwwJtgHniemei.ro
DM (D-L) • Acut ilte rwpittlnt! un punct de infor- 
mm dmpra legislația ți practica judiciară privind 
anumite aspecte legate de Internet (comerț electro
nic, respectarea vieții private, criminalitate informa
tici, samnitura electronici etc.) ;l prezintă noutăți, 
legi fi jurisprudent! din Rominla ;l străinătate din 
domeniul dreptului tehnologiei Informației.

...................
Amphmrea radarelor în date de 01.08.2007:
- DN 7: lila - Tătărăjtl - Zam;
- DN 7: Slmeria - Slmeria Veche - Orăștie;
* DM 76s Șoimuș - Bejan - Călnelu de Jos - 
Fornădle;
- DU 705: Rapolt;
- Deva: Galea Za rand ului (D.N.7), B-dele 22 Decem
brie, Decebal și N. Bălcescu, str. M. Eminescu.

1 euro____________________________________3,1582 lei
1 dolar american________________________ 2,3043 lei
1 gram de aur 49,4166 lei

HUNEDOARA
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. 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.

+4,66

TMIUCTD B0BSKU
J v + j J 4 + ./J J w + + J Z > Z Z J w 4 + - J J w + *

+3,03

kâ realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul 
Decebal, bi.R, parter. Telefon 221277.

+4,62 
+3,91
+4,50

4,0400
27,2000
2,7200
0,9300
3,9500

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SIF5 4,4300 +3,99
s(Fi 3,6700 +4,86
SIF4 2,6900 +3,46
COMI 2,0900 +6,09

Regulii:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

4
1 2 4

5 7
8 6 1 9

5
9 3 7
8 6 7

9 5 3 8
2 5 8 9

6 9 4 8 5
8 1 2 4 7

AVANSAȚI

8 5 1 2 6
1 4 8

8 9
6 9 5

9 4
8 1 3

5 3
7 9 2
1 3 6 7 5

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Inci lăton
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Accesul interzis șalupelor
K Pe lacul Cinciș este 
interzisă circulația 
bărcilor cu motor și a 
skf-jeturi-lor.

Clara Fâs . ___ _
cta-^.pas@nformmedla,roCinciș - Pe lacul de acumulare de la Ginciș, situat în apropierea muncipiului Hunedoara, turiștii sau proprietarii cabanelor amplasate pe mal nu au voie să utilizeze șalupe. Dispoziția dată de către Direcția Apelor Mureș este adusă la cunoștință prin panouri de avertizare. „Decizia a fost luată pentru că lacul de acumulare de la Cinciș este in fapt o sursă alternativă de apă potabilă pentru municipiul Hunedoara. Utilizarea bărcilor cu motor poluează apa din lac. în zonă nu este permisă decât folosirea bărcilor cu vâsle și scăldatul”, a declarat Mircea Lucaci, șef birou avize-auto- rizații în cadrul SGA Hunedoara.„Au existat situații în care ne-am trezit că pe lac circulau bărci cu motor. Anul tre
„Talentați" cu
■ în 2007, 21 de copii 
au fost prinși la cerșit 
în Deva; 8 dintre ei 
erau „recidiviști".

Dana Ioan
dana.ioaneififormmedia.roDeva - încep de la vârste fragede, cel mai ades trimiși de părinți, de rude, sau de cei care îi au in grijă. Descoperă că așa se câștigă ușor banul, chiar dacă la ei rămâne mai nimic din ceea ce strâng intr- o zi. învață repede să stârnească compasiunea, iar trecătorii. pentru a se depărta

O mână întinsă impresionează

Pe lac este permis accesul bărcilor cu vâsle $1 scăldatulcut, spre exemplu, ne-am confruntat cu cazuri când turiștii și-au adus cu ei adevărate iahturi cu care voiau să iasă la plimbare pe apa lacului. Nu știau că lacul Ginciș nu este declarat zonă de agrement nautic și și-au lansat la apă bărcile. Am intervenit și le-am cerut să respecte legea. Anul acesta în schimb nu am

mai avut astfel de situații, chiar dacă timpul a fost propice vacanței. în week-end când afluența de turiști este mare, mai scapă câte un ski- jet pe apă, dar îi somăm pe aventurieri să revină la mal. în toate situațiile legea prevede amenzi”, spune Ovidiu Costea, administratorul Barajului Cinciș. Pentru ca aceas

tă prevedere să fie pusă in aplicare, dar și pentru siguranța barajului, zona este păzită de efectivele unei firme specializate.
Lacul blestematîn anul 1962, 800 de oameni din Valea Cemei au fost strămutați pentru că pe vechea vatră a satului se începea construcția lacului de acumulare de la Cinciș. Două sate și patru cătune (Cinciș, Cerna, Plosca, Bălana, Moara Ungurului șl Baia Craiului) au fost atunci strămutate pe dealul Iuba. Pe fundul lacului zac 205 gospodării și patru biserici. Când apa este scăzută, se mai văd ruinele uneia dintre biserici. Cei din zonă cred că Lacul Cinciș e blestemat. Localnicii povestesc că oamenii care se îneacă aici nu mai ies niciodată la suprafață. Anul trecut aici s-a înecat un băiețel de 13 ani, Paul Cristian Barna. Era la un antrenament de pregătire pentru campionatele naționale de caiac-ca- noe, când pe lac s-a iscat o furtună din senin, care a răsturnat barca. Nu avea vestă de salvare... Trupul copilului nu

mâna întinsămai ușor și cu sufletul mai împăcat de o durere cel mai ades închipuită, umblă rapid la buzunar. învață repede să se ferească de oamenii legii și găsesc mereu noi texte bune de înduioșat. Adulți devenind, abia își perfecționează tehnicile copilăriei.Pe una dintre băncile de lângă noua catedrală săptămâni în șir o femeie tânără cu o fetiță parcă se mutaseră acolo. Repertoriul și recuzita erau schimbate zilnic, de la mama bolnavă de cancer, la femeia oloagă sau la copilul bolnav. O trecătoare a „îndrăznit” s-o trimită să-și cau-

Mesajul - adevărat sau fals

Pentru a fi cerșetor îți trebuie talent artistic; ea și-l dovedeștete de lucru, dar cerșetoarea a ripostat imediat: „La ce bun?! Câștig mai bine aici!”.Periodic, angajați ai Direcției pentru Protecția Copilului, împreună cu reprezentanți ai poliției municipale fac razii în zonele cele mai vizate de cerșetori. Numai în acest an 21 de copii au-fost prinși cerșind. Cel mai mic avea 3 ani, și nici unul nu depășea 15. Treisprezece erau

găsiți pentru prima oară în postura asta, de aceea au fost lăsați în grija și responsabilitatea părinților. 8 însă erau „recidiviști”. Ei au fost plasați în regim de urgență în cămine de plasament. Părinților celor opt li s-au suspendat drepturile părintești.Chiar și pentru meseria de cerșetor îți trebuie talent; o calitate cel mai adesea însă irosită în praful bordurilor.
Canalul Morii va fi regularizat
H Mâine are loc licita
ția pentru atribuirea lu
crărilor de regularizare 
a Canalului Morii.

Clara Pâs
Clara.pas@informmedia.roOrăștie - Cursul râului ce traversează municipiul Orăștie, cunoscut de localnici sub denumirea de Canalul Morii, va fi regularizat. Valoarea lucrărilor este estimată la 4,6 milioane de lei. Primăria are asigurată în acest moment o finanțare de 2 milioane de lei, banii fiind obținuți din obligațiunile emise de municipalitate, a declarat Radu Hosu. director tehnic in cadrul instituției. ..Pe anumite porțiuni de pe malul apei, aflate in intravilanul localității, vor fi turnate cuve de oeton. Preci-

în Orăștie, municipalitatea va cheltui 4,6 milioane de lei pentru 
regularizarea Canalului Moriire se vor efectua pe o lungime totală de 4,6 kilometri, iar scopul lor este de ecologizare a Canalului Morii și de reducere a riscului de inundații, dat fiind faptul că acest Canal colectează apa pluvială din loca

litate. Pe acest curs de apă e- xistă o moară, iar actualul proprietar ne-a spus că dacă 
vom face lucrările de regula
rizare, el va reabilita moara 
pe cheltuiala sa”, a mai preci
zat Radu Hosu.

ReparațiiOrăștie (C.P.) - Pe două străzi din municipiul Orăștie vor începe în această lună lucrările de refacere a infrastructurii. Este vorba de străzile Erou Ovidiu Munteanu și 9 Mai. Pentru refacerea părții carosabile se vor folosi dale de beton. De asemenea, municipalitatea va investi 560.000 de lei pentru refacerea, cu piatră cubică, a pavajului de pe strada Plantelor, în vreme ce pentru strada Primăverii se va organiza, probabil până la finele acestei luni, o licitație în vederea atribuirii lucrărilor de refacere a covorului asfaltic. în acest ultim caz valoarea investiției se va ridica la 90.000 de lei.

wwwJtgHniemei.ro
dana.ioaneififormmedia.ro
mailto:Clara.pas@informmedia.ro
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• Arestat. Un tânăr de 28 de ani, din Deva, a fost dus în Penitenciarul Bârcea Mare, unM'iaa executa trei ani de închisoag||rarbatul a fost condamnat pentru iWWcalificat. (M.S.)
• Apel. Deputatul conservator Ioana Popescu consideră că toți parlamentarii hunedoreni ar trebui să se implice concret pentru reluarea lucrărilor la DN 66 A Uri- cani-Herculane. Ea susține că politicienii trebuie să caute soluțiile problemei împreună cu toți cei implicați în proiect. (M.S.)

Braconaj 
piscicol

Deva (M.T.) - Un bărbat de 53 de ani, din Deva, este cercetat pentru braconaj piscicol, după ce în urma unei acțiuni jandarmii hunedoreni și reprezentanții Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură - Filiala Timiș, l-au prins pescuind ilegal pe malul râului Mureș. Adrian B. se afla în zona haldei de steril și pescuia ilegal cu o lansetă la care avea montat un triunghi din plasă monofilament. „Bărbatului i-au fost întocmite acte de constatare pentru comiterea infracțiunii de deținere a uneltelor de pescuit din plasă monofilament, iar dacă va fi găsit vinovat riscă o amendă penală cuprinsă între 30.000 lei și 80.000 lei. Totodată jandarmii au ridicat în vederea confiscării uneltele folosite la săvârșirea faptei”3lâa declarat purtătoritfy cuvânt al IJJ HunHȘ0Ea, sublocotenent Mcolae Rădu- cu.

A căzut de 
la etajul 9
Petrila (M.T.) - Un 
tânăr în vârstă de 17 
ani, din Petrila, și-a 
pierdut viața după ce 
a căzut de la etajul 
nouă al blocului în 
care locuia. Alexan
dru T., de 17 ani, 
din Petrila, se 
întorcea acasă, târziu 
în noapte, de la un 
mic chef cu prietenii. 
„A urcat până la eta
jul nouă al blocului 
în care locuia, iar în 
jurul orei 02:45, fiind 
în stare de ebrietate, 
s-a aruncat de la 
etajul nouă al blocu
lui 26, de pe strada 
8 Martie", a declarat 
subcomisar Magda 
Popa, din cadrul 
Inspectoratului de 
Poliție al Județului 
Hunedoara. Un 
eveniment tragic s-a 
petrecut tot în Valea 
Jiului, în localitatea 
Lupeni. Aici, Con
stantin D., în vârstă 
de 41 de ani, a fost 
găsit spânzurat în 
șopronul fratelui său. 
Oamenii legii au sta
bilit că în ambele 
cauze nu sunt 
suspiciuni de 
comiterea vreunor 
fapte penale.

Explozie urmată de incendiu
■ Din cauza unei ex
plozii la o roată, un TIR 
a fost la „un pas" să 
fie cuprins de flăcări.

Mihaela TAmaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Vețel - Incidentul s-a petrecut ieri în jurul prânzului, pe DN 7, în localitatea Vețel. Conducătorul unui TIR transporta marfă dinspre Oradea spre București. La un moment dat, a văzut în oglinda retrovizoare un fum dens care ieșea din prelată. A oprit și a încercat să stingă flăcările împreună cu câțiva localnici care au ieșit în stradă speriați de bubuitura puternică produsă de roată în momentul exploziei. „Am crezut că a explodat ceva la Termocentrală și am ieșit repede afară să văd ce se întâmplă. L-am ajutat pe băiat să stingă flăcările care cu- prinșeseră roata și puțin din prelată”, povestește o localnică din comuna Vețel. Pompierii ajunși la fața locului au con-
Abandonați de părinți și rude

II li rafSar de lljamenzi au fost aplicate., ^tr-o singură zi, șoferilor care au îne^l^regulile ejFcirculație pe dru- murfl^.din județul Hunedoara. Trei permise'ăl; fost suspendate pentru consum de alcool, iar 17 șoferi au fost amendați pentru depășirea vitezei legale.

■ Doi copii au fost 
duși la spital după ce 
au dormit câteva zile 
sub cerul liber.

Hunedoara (MF) - Doi copii cu vârstele de cinci și de șase ani, din municipiul Hunedoara, au fost transportați ieri la spitalul din localitate, după de au dormit două zile sub cerul liber. Copiii au fost lăsați pe stradă de persoanele care trebuiau să aibă grijă de ei, după ce tatăl lor a plecat
„Blând și calculat la vorbă"

Incendiul din Munții 
Orăștiei, lichidat

Orăștie (M.S.) - Incendiul declanșat într-o pădure de molid situată la o altitudine de 1500 de metri, în Munții Orăștiei, în zona Scrana-Brădoiu, a fost lichidat ieri după- amiază, după trei zile de intervenție a pom- ( pierilor militari. în urma incendiului au fost distruse șase hectare dintr-un perimetru în care se aflau resturi de lemn rămase de la o fostă exploatare forestieră. Din cauza vântului, focul s-a extins și pe o suprafață de două hectare dintr-o pădure de molid aflată în vecinătate.Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, incendiul a avut drept cauză flacăra și focul într-un spațiu deschis. Pentru izolarea focarului, pompierii militari și silvicultorii au creat o fâșie de protecție din care au fost eliminate resturile de lemne care ar fi putut să se aprindă.Pagubele au fost calculate la 1500 de lei, intervenția promptă a pompierilor și a silvicultorilor salvând o pădure de rășinoase evaluată la 90.000 de lei.Pentru stingerea focului au acționat 120 de persoane, între care aproape 60 de angajați ai ISU Hunedoara și 40 de silvicultori.

■ Un fost prefect al 
județului l-a cunoscut, 
acum 40 de ani, pe 
Patriarhul Teoctist.

Deva (M.S.) - Unul dintre foștii prefecți ai județului Hunedoara, Gabriel Joca, l-a cunoscut pe Patriarhul Teoctist în perioada anilor 1965- 1967, pe vremea când acesta din urmă era episcop al Aradului, Ienopolei și Hălma- giului. Prima amintire despre Patriarh este că era un „om blând și calculat la vorbă”.„Venea la noi în casă unde se întâlnea cu bunicul meu, Teofil Chiffa, care era protopop de Hunedoara. Pe a- tunci aveam zece ani. îmi a- mintesc că Patriarhul era foarte evlavios. Ne spunea că indiferent de vremurile grele

Patriarhul Teoctist (centru-jos) și un grup de preoți hunedoreni, în 1967

:*

(Foto: DM.)Blocarea tamburului de frâne al roții este cauza probabilă a exploziei statat ca sursă probabilă de tamburului de frână al roții, explozie și aprindere blocarea Traficul rutier în acea zonă a
în Italia acum o jumătate de an. Marian și sora lui Roberta dormeau într-o zonă verde din apropierea fostului cinematograf Flacăra, chiar în fața blocului unde au locuit într-o garsonieră cu bunica, tatăl lor, concubina acestuia și doi frați mai mici. Copiii au fost lăsați în grija concubinei, care s-a mutat cu cei patru copii la bunica ei.în urmă cu o săptămână, copiii au fost dați afară din locuință și de atunci trăiesc din mila foștilor vecini. O 
pe care le-a traversat biserica, crucea și credința în Dumnezeu au învins și vor învinge, întotdeauna”, povestește Gabriel Joca.Episcopul de atunci, Teoctist, se întâlnea cu preoții hunedoreni în casa parohială din Deva unde discutau, în ședință, probleme legate de 

activitatea bisericii. Vizita des județul Hunedoara, mergea prin parohii, încerca să 

vecină spune că ieri noapte, când afară a plouat, i-a găsit pe copii dormind în zona verde. Concubina tatălui copiilor spune că nu poate să-i țină în apartamentul bunicii sale, pentru că aceasta e bolnavă psihic. „Mama m-a dat afară cu cei patru copii. Pe ai mei, care sunt mai mici, i-a primit înapoi în casă; insă de Marian și Roberta nu vrea să audă. Țin mult la ei, pentru că eu i-am crescut”,’afirmă femeia. Direcția pentru Protecția Copilului a trimis un

(Foto: arhiva personală, Gabriel Joca)
Episcopul Teoctist (stânga) și protopopul Teofil Chiffa, în casa 
parohială din Deva, 1967sprijine preoții, bisericile vechi și monumentele istorice, dar și pe enoriași, despre care se interesa cum trăiesc, relatează fostul prefect. 

fost îngreunat aproximativ o oră din cauza incidentului.

Copil abandonatasistent social să facă o evaluare a cazului.

„Atunci când rămânea la masă, discuțiile se axau pe probleme de religie și de filo- sofie, pentru că bunicul meu a absolvit și facultatea de filozofie, după ce terminase Teologia la Sibiu. La unele discuții mai luau parte istorici cunoscuți ai timpurilor, cum ar fi doctorul în istorie Octavian Floca, fost director al muzeului din Deva. Tema * preferată atunci era istoria, originea poporului român și a creștinismului”, mai spune nepotul fostului protopop de Hunedoara.Gabriel Joca mai păstrează și acum fotografii din perioada anilor 65-67 în care bunicul său este alături de fostul Patriarh al României, finele sunt făcute în casa parohială din Deva, demolată în 1968 de regimul comunist pentru construcția unui alt imobil în care a funcționat apoi un hotel, iar acum este sediul DMSS și AJOFM Hunedoara.

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro


Campioana reia pregătirile

• Schimb. Conducerea clubului Jiul a ajuns la un acord cu Astra Ploiești pentru un schimb de jucători. Astfel, portarul Florin Olteanu care în returul campionatului treciît a fost împrumutat la Jiul a fost cedat definitiv, iar în locul său a ajuns atacantul Sergiu Spânoche. (V.N.)
• pe podium. La tradiționala Cupă aPreședintelui Federației, navomodeliștii de «la CS Minerul Aninoasa, conduși de Leon- ’ tin Ciortan, șî-au făcut din nou datoria , clasându-se pe locul II pe echipe la | seniori și juniori, iar la probele individuale -au realizat 3 locuri I, 3 locuri II și 3 locuri ■ IV. (V.N.)

Se apropie Liga a IV-a
Deva (V.N.) - Că Liga a IV-a la fotbal se apropie o dovedește și faptul că astăzi, începând cu ora 10, la localul „Dolce Vita” din Deva, are loc întâlnirea reprezentanților ■ echipelor din acest eșalon. Cu acest prilej, va avea loc tragerea la sorți și programarea ediției 2007-2008. Se' vor stabili, de asemenea și alte chestiuni legate de buna desfășurare a competiției. în ediția trecută, la seniori, au fost înscrise următoarele echipe: CFR Marmosim Simeria, care a promovat în Liga a IlI-a, Victoria Călan, Retezatul Hațeg, Agrocompany Băcia, Minerul Aninoasa, Universitatea Petroșani, Gloria Geoagiu, Constructorul Hunedoara, Colegiul Matei ș C^vin Hunedoara, Inter Petrila, Metalul Crîșcior și Aurul Brad.

■ Sub semnul unor 
incertitudini, FC CIP 
Deva se reunește astăzi 
pentru noul sezon.

Valentin Neagu 
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Astăzi după-amiază lotul campioanei naționale la fotbal în sală, FG CIP Deva, se reunește la Sala Sporturilor din municipiu pentru a începe pregătirile în vederea sezonului competițional 2007-2008. După cum se știe, în sezonul trecut, în afara campionatului, devenii au câștigat și Cupa României la Futsal, stabilind astfel o premieră pentru echipă.Evident că și pentru campionatul viitor obiectivul devenilor rămâne același, în acest sens oficialii clubului dorind întărirea lotului care a dat naționalei de fiecare dată câte 5-6 jucători.în acest sens am discutat ieri cu președintele clubului, Corneliu Hotăran, care ne-a spus: „Deocamdată, certă este venirea a doi jucători de la Craiova. Este vorba de Pante- limon și Cioboiu. De asemenea, este sigură plecarea lui Vasile Vișan și Titi Bejinaru,
Condiții bune în Austria

loader Eazăr. primarul comunei Brănișca a cărei echipă a câștigat recent “Cupa Primăriilor” la fotbal a declarat că a investit în echipă 50 de milioane de lei. (Foto: Valentin Neagu)
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■ După un turneu de 
pregătire în străinătate, 
la Jiul se conturează 
noua echipă.

Petroșani (V.N.) - Decurând, Jiul Petroșani s-a întors dintr-un turneu de pregătire în Austria, iar rezultatele obținute și maniera de pregătire dau speranțe echipei antrenate de Gheorghe Poenaru. Această perioadă de pregătire de vară a echipei Jiul Petroșani în Austria a însemnat, în mare, conturarea viitorului lot pentru sezonul 200712008. „Am fost impresionați. De când facem astfel de cantonamente în străinătate n-am avut astfel de condiții de lucru a
Daria a impresionat la Deva
■ Șah ista are ca obiec
tiv câștigarea Campi
onatului Uniunii 
Europene pentru Copii.

Deva (V.N.) - După cum se știe, Daria Vișănescu, maestru FIDE, a participat recent la „Trofeul Cetății”, competiție șahistă ce s-a disputat la Deva. De remarcat faptul că în runda cu numărul 5 a întrecerii, Daria, legitimată la Comexim R Lupeni, a reușit să-l învingă
Fotbal în zi de doliu

Nu vrea răzbunare
Petroșani (V.N.) - După mai multă vreme, Jiul Petroșani și Minerul Lupeni vor fi jadversare în aceeași serie din liga a doua. ;Interesant este faptul că niciuna dintre echipe nu are ca obiectiv promovarea în șprima ligă. în schimb, kjucătorii petroșăneni au irecunoscut că își doresc să jrevină cât mai curând pe jprima scenă. Și acest lucru, jchiar dacă au mai rămas puțini dintre cei care au ievoluat sezonul trecut. „Dacă cei din con- i ducere nu ne-au fixat ca obiectiv pro- jmovarea, noi nu vom renunța. Personal nu mă gândesc decât ca într-un an de zile să i revin în prima ligă”, a spus Gabriel Apetri. i Marin Tudorache, fost tehnician la Jiul, iar j în prezent antrenor principal la Minerul j Lupeni, spune că nu e loc de orgolii între I cele două echipe. „Chiar dacă am plecat de ; la Jiul nu mă gândesc la răzbunare. Meciurile cu Jiul le vom trata ca pe niște jjocuri oarecare”, afirma Tudorache. Mai trebuie spus că cele două echipe din Valea j Jiului au obiective oarecum asemănătoare, j ambele dorind reconstrucția echipei bazată j

București (M.F.) - Secretarul general al LPF, Valentin Alexandru, a declarat că meciurile programate, vineri, în Liga I - Farul - Steaua și Ceahlăul - Gloria Buzău - se vor disputa, chiar dacă în această zi, când vor avea loc funeraliile Patriarhului Teoc- tist, a fost declarat doliu național. „De ce să nu se joace? Ăia din combinat, de la Galați, lucrează? Da. Și noi ne ducem la muncă. La noi e riscul să moară fotbaliștii pe teren pe căldură la 40 de grade. Fotbalul nu mai e spectacol, fotbalul a devenit industrie. Ca în economia de piață, noi mergem să muncim. Nu

La FC CIP Deva se conturează achiziții de valoare (Foto: Traian Mânu)
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la Quasar Deva”. La insistențele noastre privind venirea la Deva a selecționerului lotului național, Zoltan Jakab, și a altor trei jucători de valoare - Laslo Klein, Lorand Szocs și Alpar Csoma, Cor
declarat directorul sportiv al clubului, George Boboc. Am locuit într-o zonă liniștită, singuri într-un hotel de trei stele, am avut cazare și masă fără reproș, terenuri de antrenament foarte bune, adversari puternici. Băieții au răspuns bine solicitărilor și avem încredere în evoluția lor în viitorul campionat”, a mai spus Boboc.
Formula idealăPe 25 august, când va începe campionatul, echipa din Petroșani joacă în prima etapă la Târgoviște. Mai trebuie spus că din lotul deplasat în Austria s-a conturat un nucleu puternic de 18-20 jucători. Se pare că formula ideală este: FI. Olteanu 
cu piesele negre pe experimentatul candidat de maestru, Iosif Smida, din Petroșani, dar legitimat la Clubul de Șah Deva. Campioana mondială la șah școlar a jucat doar 7 din cele 9 runde programate și a prins pe culoar numai maeștri și candidați de maeștri. Cu toate acestea a acumulat în total 3 puncte. Șahista a fost retrasă de antrenor cu două zile mai devreme pentru ca să se poată odihni înaintea Campionatului Uniunii Europene 
ciurilor. Păi, dacă în fiecare săptămână moare câte un prim-ministru, un președinte de cameră, un ministru, un popă, noi când mai jucăm? Eu am Intertoto, Cupa UEFA, echipa națională, Cupa României, iar UEFA spune să încheiem campionatul pe 10 mai pentru că avem turneu final. Când jucăm? Dacă îmi spune cineva ce să fac, să-mi spună și cum să fac”, a spus, marți, oficialul Ligii Profesioniste , de Fotbal (LPF). Valentin Alexandru a precizat că în calendar nu mai exista nicio dată disponibilă pentru a reprograma meciurile respective, din cadrul etapei a 

neliu Hotăran a ținut să precizeze: „Zvonuri sunt multe, desigur, dar nu putem ști sigur acest lucru decât peste câteva zile. Trebuie să se întâlnească finanțatorii să vadă care sunt cerințele, care

Actualul lot al Jiului cuprinde 18-20 de jucători
(Foto: Traian Mânu)- Bădoiu, Cipr. Dinu, Pintilii, Roiu - H. Popa, M. Gheorghe, Boboc, Câmpeanu - G. Ape- trei, Drida. De asemenea, pentru Jiul este benefic faptul că Bădoiu și Drida și-au 

pentru Copii ce se va desfășura în Austria. La acest campionat, Daria are ca obiectiv câștigarea competiției. Gheorghe Scurhan, antrenorul Dariei, s-a arătat mulțumit de parcursul micuței sale șahiste și speră ca din Austria să revină câștigători.„Sperăm ca în Austria Daria să aibă un parcurs perfect și să ne întoarcem cu trofeul, deoarece avem ca obiectiv câștigarea concursului”, a declarat antrenorul.
„Să-și vadă de treaba lor"

București (MF) - Directorul general al clubului Oțelul Galați, Marius Stan, crede că mai multe cluburi din Liga I ar trebui penalizate în urma declarațiilor făcute de conducătorii lor. „Există un punct în regulament care specifică acest lucru. Sunt penalizări drastice; însă nu văd să se ia vreo măsură după prima etapă”, a declarat Stan, fără a preciza la cine se referă. Stan a ținut să le răspundă și celor care cred că accederea Oțelului în turul doi preliminar al Cupei UEFA 

este bugetul etc.”. în schimb, un alt apropiat al clubului devean ne-a declarat că sunt foarte mari șanse ca cei patru să ajungă la FC CIP, treburile fiind ca și rezolvate. Ce va fi vom vedea.

revenit după o lungă perioadă de accidentări, că Apetrei și Pintilii au rămas la echipă și că Horațiu Popa a revenit și el Ia Petroșani, după o perioadă petrecută la Vaslui.

Daria Vișănescu

nu este benefică pentru coeficientul României în cupele europene. „Probabil că sunt răutăți din partea unora pentru că nimeni nu poate spune acum câte puncte va aduna Oțelul în Cupa UEFA. Poate va strânge mai multe decât Steaua sau Dinamo, e chiar culmea să- ți pară rău că s-a calificat o echipă. Fiecare să-și vadă de treaba lui”, a concluzionat Stan. în clasamentul coeficienților UEFA, în sezonul 2007-2008, pentru România vor puncta cinci cluburi.

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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Tamas a denunțat Celta Vigoa 5 &• Dorit în Spania. Gruparea Castellon și-a exprimat din nou interesul pentru achiziționarea jucătorului român Laurențiu Roșu de la Recreativo Huelva, scrie, marți, site-ul cbhuelva.com. Clubul Castellon vrea ca românul să-și rezilieze contractul cu Recreativo. „Internaționalul român este un fotbalist care place mai multor cluburi din Spania, un exemplu în acest sens fiind Cadiz", scrie site-ul citat. Castellon și-a mai exprimat dorința de a-l aduce pe Roșu și în luna iulie.
Alte oreBucurești (MF) - L.P.F. a modificat orele de începere a ultimelor partide din prima etapă a Ligii I.Meciul Oțelul - CFR Cluj se va disputa miercuri, de la ora 18.30, iar partida Gloria • Unirea, joi, de la aceeași oră.
Pact

Craiova (MF) - Finanțatorul Universității Craiova, Adrian Mititelu, a declarat că a încheiat un pact cu patronul FC Argeș, Cornel Penescu, prin care va opri jucătorii din Oltenia și Muntenia să plece la echipe din Capitală.

Cornel Penescu (Foto: epa)

Nelson Piquet
(Foto: FAN)

Permis 
ridicat
București (MF) - Tri
plul campion de For
mula 1, Nelson 
Piquet, a rămas fără 
permis de conducere 
în Brazilia, după ce a 
pierdut toate punc
tele pentru amenzi. 
Pentru a reveni pe 
străzile braziliene, 
Piquet trebuie să ur
meze un nou curs de 
șofat, într-o școală 
din Brasilia, oraș în 
care există un circuit 
cu numele său.

„Preparatorul antrenor"
Brașov (MF) - Fostul preparator fizic al echipei AS Roma, Jonathan Fishoff, a devenit noul antrenor principal al echipei de liga a IV-a, CFR Brașov.„Am vrut foarte tare să fiu antrenor principal și mă bucur că mi s-a oferit această ocazie. Nu mă interesează că am preluat o echipă din liga a patra pentru că oricum obiectivul nostru este promovarea”, a declarat Jonathan Fischoff.Italianul Fischoff a colaborat până acum cu antrenori ca Fabio Capello sau Walter Zehga. în 2000, când activa în Italia, la AS Roma, gruparea romană a câștigat titlul de campioană.Fischoff are licența PRO și și-a dat mas- teratul în medicină spotivă și ortopedie, la Timișoara. „Este o mare provocare pentru mine și'sper să reușesc”, a încheiat Jonathan Fischoff.

■ Gruparea spaniolă 
are datorii de achitat 
către fotbalistul român, 
riscând retrogradarea.

București (MF) ■ Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE) a dat publicității lista grupărilor care au datorii către jucători, între care se află și Celta Vigo, printre fotbaliștii care au denunțat neplata salariului fiind și românul Gabriel Tamaș, informează publicația locală Faro de Vigo.
Cei trei „rebeli”Celta a fost denunțată de trei jucători: Tamaș, Lequi și Javi Guerrero, datoria totală fiind de 605.965,96 de euro. în cazul în care nu își achită datoriile, Celta Vigo riscă retrogradarea în liga a treia iberică.Faro de Vigo scrie că în cazul grupării Celta, cele trei denunțuri sunt urmare a unui conflict între jucători și oficialii clubului. în ceea ce-1 privește pe Javi Guerrero, a existat o confuzie în sensul că atacantul cere bani pentru sezonul trecut, în care a evoluat.................................................... •••S-a deschis o procedură discipli

nară împotriva jucătorului

Ziarul Faro de Vigo.....................    jî la Recreativo de Huelva sub formă de împrumut. Fiecare club îi plătea o parte din salariu, iar oficialii de la Celta Vigo au crezut inițial că gruparea denunțată a fost Recreativo, însă de fapt a fost
Chivu are clasă și talent

București (MF) - Patronul grupării Internazionale Milano, Massimo Moratti, a declarat recent că fundașul român Cristian Chivu a demonstrat că are talent și clasă, chiar dacă deocamdată a evoluat într-un singur meci de verificare pentru echipa pregătită de Roberto Mancini, informează cotidianul italian de specialitate, Gazzetta dello
/

Depistat pozitiv, Patrik Sinke
witz a hotărât că este mai bine 
Să nu insiste (Foto: EPA)

Suspendați pentru că au pariat

Homqfobie. SelBElfesBrul croat al Albaniei, Otto Baric, a fost amendat bu 3.000 de franci elvețieni (1.825 de euro) de către UEFA pentru declarații homo- fobe în timpul unui interviu acordat presei croate. Baric a declarat în 2004 unui jurnal din țara sa că nu dorește să aibă homosexuali In echipă. în acea vreme, Baric era selecționerul Croației.
(Foto: EPA)

București (MF) - Atacantul David Di Michele, de la AG Torino, a fost suspendat pentru trei luni și amendat cu 20.000 de euro pentru că a participat la pariuri ilegale legate de meciurile de fotbal în perioada în care evolua la Udinese.De asemenea, Thomas Man- fredini, de la Atalanta, a fost suspendat pentru trei luni, în timp ce Vicenzo Sommese, de la Mantova, a primit o suspendare de cinci luni și o a- mendă de 10.000 de euro. Ultimul jucător pedepsit, Massimo Margiotta de la Frosi- none, a fost suspendat patru luni și amendat cu 10.000 de euro.

Gabi Tamaș nu se lasă și pretinde ca banii munciți sub culorile echipei galiciene să îi intre, până la 
urmă, în buzunare (Foto: epa)
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invers. însă, conform publicației citate, s-a stabilit formula de plată a jucătorului.
Cazuri diferiteCazurile lui Lequi și Gabi Tamaș sunt diferite, cei doi fotbaliști aflându-se în relații proaste cu clubul spaniol, notează publicația Faro de Vigo. Faro de Vigo scrie că relația dintre club și Lequi s-a deteriorat de la finalul sezonului trecut, după ce antrenorul bulgar Hristo Stoicikov nu l-a mai convocat pentru
Sport.„Cristian Chivu a jucat doar un meci, dar a demonstrat deja că are clasă, talent și dorință”, a spus Moratti.Fundașul Cristian Chivu a ' debutat la noua sa echipă, Internazionale Milano, și a fost integralist în meciul cu englezii de la Arsenal Londra, meci pierdut de campioana Italiei, cu scorul de 1-2, la
Renunță la contraexpertiză

Berlin (MF) - Rutierul german al echipei T-Mobile, Patrik Sinkewitz, depistat pozitiv cu testosteron, a renunțat la contraexpertiză, a anunțat, marți, Federația Germană de Ciclism (BDR), într-un comunicat, informează AFP. >„Avocatul lui Patrik Sinkewitz, Michael Lehner, a anunțat prin fax că clientul său

Patru fotbaliști - între care și David Di Michele, aflat în stânga imaginii - vor sta câteva luni pe tușă 
(Foto: EPA)Peste 20 de fotbaliști au fost implicați în investigațiile realizate de forul italian, în legătură cu câștigurile obținute 

meciuri, iar apoi jucătorului i s-a comunicat că nu mai intră în vederile tehnicianului pentru sezonul viitor.Gabriel Tamaș, care nu se mai află la Celta în prezent, el transferându-se în Franța, la Auxerre, a fost împrumutat un sezon la Celta de către Spartak Moscova. „Clubul a deschis procedură disciplinară împotriva lui Tamaș, care încă nu a fost rezolvată. Totul s-a întâmplat atunci când jucătorul a revenit mai târziu după ce a jucat pentru 
turneul Emirates Cup desfășurat la Londra.Următorul meci amical al campioanei Italiei este programat astăzi, 1 august, în compania formației Manchester United.
Deși aici este în genunchi, 
Cristi Chivu a lăsat o impresie 
foarte bună „boss"-ului interist 
Massimo Moratti

(Foto: EPA)

renunță la deschiderea eșantionului B și la efectuarea contraexpertizei. Lehner a precizat că va fi făcută o declarație publică”, a anunțat BDR. Sinkewitz a făcut obiectul unui control inopinat la 8 iunie, în Pirinei, unde era în stagiu de pregătire înainte de Turul Franței.Anunțul depistării pozitive 

din pariuri, care au depășit 10 milioane de euro, în perioada 1998 - 2005. Gruparea Udinese a fost amendată cu 15.000 

selecționata de fotbal a României. Din cauza acestui fapt nu s-a realizat un acord, dar Celta trebuie oricum să-și achite datoriile față de jucător”, scrie Faro de Vigo.
Se rezolvăOficialii grupării spaniole au încercat să ia legătura cu Gabriel Tamaș și cu impresarul său, însă nu au reușit, mai scrie Faro de Vigo, care subliniază că se va rezolva, totuși, problema datoriilor la Celta.

a fost făcut la 18 iulie, la trei zile după abandonul la Turul Franței. El a fost constrâns să abandoneze după ce a lovit un spectator la încheierea etapei a VlII-a.Rutierul echipei T-Mobile a lăsat să se înțeleagă inițial că a cerut o contraexpertiză. Deschiderea eșantionului B ar fi trebuit să aibă loc marți.

de euro, în timp ce Vicenza (unde a jucat Margiotta) și Mantova au primit amenzi de câte 7.000 de ewo.

cbhuelva.com
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• Deva, zona luliu Maniu, etaj 4 din 10, preț 
145.000 lei. Tel. 0728/095029. (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 Mkro 15, dec., curat ocupabil imediat 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Qojdu, et 1, bloc de cărămidă, parchet 
gresie, faianță, baie amenajată, preț 135.000, tel 
211587,0745/253662. (A0)
• Deva, el 1, decomandate, parchet balcon, 
contorizări, 110000 ron, tel. 215212. (Al)
• balcon Închis, parchet repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)
• lemidecomandate, contorizări, termopane, 
amenajat, et. 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg., 
tel. 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)
• bd. luliu Maniu, semidec, faianță, gresie, 
termopane, CT, parchet balcon,1 preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, 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)
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Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, confort 1, zona Miorița, contorizări apă. 
gaz, preț 140.000 lei. Tel. 223336. (T)

• Deva, Kogălniceanu, bl D7, etaj 4, k. 1, 
renovat complet, gresie, faianță contrail 
termică, geamuri termopan, uși noi, preț ia 
vedere. TeL 0752/429379, 0747ZMBL 
(1/3L07) 

romb no

i • str. Zanrilrescu, bloc de cărămidă, etaj 1, cu 
, balcon închis, parchet gresie, faianță, reparti

toare, zonă liniștită, ocupabil imediat, preț 
135300 lei neg., tel. 0745/302200, 0723/ 
251498,0254/232808. (A4)
• zon 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 
50300 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
irgent apartament 2 camere, zona Astoria, etaj 
bun. cu bafaxi, centrală termică, termopan, uși 
schimbate, totul nou renovat recent, ocupabil 
imediat, preț 108.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275.0723/251498 232808 (A4)
• zâne L Creangă ■ ultracentral etaj 3. deco
mandate, bucătărie modificată, vedere pe 2 
părți pref 165000 lei negociabil tel 0788GS7U2, 
0745/302200,232808 (M)
• regert, duc, camere cu parchet contorizări 
integrale, etL Bd. Decebal Deva, preț neg, 
teL231300. 0740/317314 (A9)
• duc, cMterizâri, balcon. et3. zona Dracului 
Deva, tel Z31300l (A9)

! • dec, vteflfaț parchet CT. balcon, zona 
Gojdu Deva, preț neg, teL Z3L800.0740/317311

| (A9)
• dec, araateșat integral (gresie, faianță.

i parchet CT, uși interioare schimbate, 
termopane), et3, zona Mărăști Deva, preț 50300 
Euro, tel. 231300,212.141. (A9)
• urgent sdec, et intermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 Ron, tel. 212.141. (A9)
• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• ■rad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490- (A10'

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• regert, 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)
• dec, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231300. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• 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, greși- 
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)

Felicitări (67)

• Pentru cel mai scump nepoțel DariusToderici din GlodghiIești când la 1 august primești al 9-lea trandafir, bunica Marioaraîți dorește să crești mare, cuminte, iar calea vieții să-ți fie presărată numai cu flori. La mulți ani! Dumnezeu să te binecuvânteze. (4/27.07)
• 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 1, 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 62.500 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)
• 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)
• regent preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă tel. 
231300. (A9)
• dec, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță spoturi), 
termopane, etl, zona Dorobanți, Deva, preț 
68000 Euro neg, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, bază și garaj sub bloc, zona T. Maiorescu 
Deva, preț 78000 Euro, tel 231300. (A9)
• dec, 2 băl 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg, tel. 231300. 
(A9)
Idee, 2 băl et intermediar, zona CEC Deva, teL 
Z3130QCA9)
• Mec, bacttiria, baia (gresie, faianță), 
termopane. CT. 2 balcoane. et3, zona 
Kogăiniceanu, preț 188000 Ron. teL Z31300. (A9)
• dec, amenajat integral baia mare (gresie, 
faianță vanăl baia mică (gresie, faianță cabină 
de duș), bucătăria amenajată balcon închis, 
parter înalt zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat, faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva, preț neg, 
tel.231300. (A9)
• dec, hol central, CT, etl, zona Liliacului, Deva, 
preț neg, tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, et interme
diar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg, tel.
231.800. (A9)
• sdec, camere cu parchet CT, et2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175.000 
Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel. 
231300. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• centra, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
BW «13366.0788/040.490. (Âlu

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, zona Dorobanți 2 băl 2 balcoane, 
hol central centrală termică geamuri 
termopan, alte Îmbunătățiri, etaj 2, preț 
negodabiL TeL 216361, 0745/259619, 
0749/220156.(3/3137)

• 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)
• preluăm spre vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă tel. 231300. (A9)
• dec, bloc nou, S100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță parchet 
laminat) et.2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec,S-100 mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg., tel. 231300,0745/511.778 (A9)
• sdec, camere cu parchet CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231300 (A91

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

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 occidentaie. 3 
dormitoare, 2 băi spălător, living mare, arte și 
yădră 8B0 mp, preț 125000 axa. teL ZI 1587, 
0723^60150. 'AC'

(12/15.02)

• urgent Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231.800. 
(A9)
• urgent 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT. 
anexă ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)
• vilă ta Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231300,0740/317313. (A9)
• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)
• vilă construcție nouă amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva, preț 300.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

Cumpâr casâ (14)

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

Vând case la țarâ (17)

• casă curte, grădină 86 ari, grajd, șură anexe, 
preț negociabil, comuna Brănișca, satul Rovina, 
nr. 84. TeL 242994. (T)

• casă In Căițițl centru, tip vilă și terenul 
aferent Relații la tel 0296/561771. (6/274)7)

• vilă 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)
• regent, casă zona Bejan, cu 2 camere, 
bucătărie de vară hol cămară curte, grădină 
st 7000 mp. fântână preț 70000 lei neg, tel. 
0788/165702 074Q/535095. Z32808 (A4)
• «9bok 2+L 05 ha, ST-100. Vata, preț 20300 
Eiro, tel 0254/513368 0788’040.490. (A10)
• Maoart, 7» ha, ST- 240, 7+ depend, 
Orăștie. preț 150.000 Euro. tel. 0254/613368 
0788/040490. (A10)
• + garaj, 4 camere (parter+etaj), Ribița, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + anexe, ST- 70+1500,3 camere, Ociu, preț 
20000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

Pentru că 
suntem 
numărul 1

te ajutăm să fii 
și tu numărul 1!

Vara aceasta 
reclama 
ta in 
Cuvântul 
liber va fi 
doar 50 de 
lei + 
TVA;
Cu 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

• 3 corprai+șurâ, 13+13 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A1O)
• + șură 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• ■) i x dii 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lemn, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• +dependințe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• cărimidăîcamere+baie,2ha, ST-60, Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• rigle, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 4 camere, 0,5 ha, ST-100, Bucureșci, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă4camere+baie,0,2ha,ST400,Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 2 camere, 05 ha, ST- 50, Dealul 
Tăului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• cărămidă 4 camere, 0,5 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 5 camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10'

Vând garsoniere (19)

• decomandate, zona pompieri, etaj interme
diar, preț 90.000 lei. Tel. 0740/893912. (T)
• 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 
convertor, 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 48000 RON, tel. 0740/ 
01397L(A2)
• regent zonă centrală st=40 mp, amenajări 
modeme, etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, teL 0740/013971. (A2)
• zona hotel Deva, cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupabilă foarte repede, stare bună 
preț 75300 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)
• regent cu sau fără amenajări, tel. 231300. (A9)

• coMart reds, st-18 mp. cameră cu parchet 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dada, Deva, preț 45300 
Ron/neg, tel. 231300,0740/317313. (A9)
• ta Deva, amenajată integral (gresie, faianță 
parchet laminat spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231300,511.776. (A9)
• dec, cameră cu parchet laminat baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată zona Gojdu. preț 88.000 Ron, neg, tel. 
0740/317313. (A9)

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)

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren pe DN7, toate facilitățile. Tel. 
0767/048633. (T)
• parcelă teren intravilan Deva, Aleea Minei, 
1160 mp, fs 13 m, preț 9,5 euro mp. TeL 
0726/187728,0729/535219. (T)
• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă gaz, curent loc drept, zonă liniștită 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
CT)
• In Bâda, ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• ta 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)
• intravilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
• irrtravBan, Zăvoi la stradă st 600 mp, gaz, apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
• intravian in localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, arte la zi, 
ideal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740/535095,0788/165703,232808. (A4) 
preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel.
231.800. (A9)
• in Sântuhalm, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231300. (A9)
• parcele a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel.
231.800. (A9)
• intravilan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231300. (A9)
• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231300. 
(A9)
• Blăjenl 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• DM Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad-Deva, 03 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

icnmo



S.C. SEWS-ROMĂMIA DEVA S.R.L 

ângaȘcnzâ puțin fabrica din Dava personal 
■ecalfficat pentru poziția da: 

CONFECTIONER CABLAJE AUTO

* Contract de muncă permanent;
* Calificare la'locul de muncă;

* Salariul de încadrare plecând ie 
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

- Disponibilitate pentru munca în 
3 seHimbutl;
- Minim 6 elase;
- Stare bună de sănătate;
- îndemânare, flexibilitate, serlo-

SEWS OM te așteaptă zilnic să- 
ți iepul HM la Poarta Fabricii 
din CAUA ZARANDULUI, NR. 
166 (DN 7), DEVA.
Informații suplimentare puteți 
abțină*  la numărul de telefon

I104S27. y

Societate Comori ala 
______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.
(105436)

• Brad, 03 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Oradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490- <a10)

Cumpăr teren (22)

• hală, ST-500, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• hală, ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613.366,0788/040490. (A10)

• 5 hectare la șosea, Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215121. (Al)
• irgent, teren intravilan și extravilan, tn 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)
• preluăm spre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel. 
231300. (A9)
• ST-30 mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231.800. (A9)
• S-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț peg iel.231300. (A9)

Vând alte imobile (27)

• S-432mp, amenajată integral, teren 1700 mp, 
preț neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• 03 ha, ST- 250, comuna Vața, preț 150.000 Euro,
tel ..□j66,(.'- *90 .10)

Imobile schimb (30)
• schimb apartament 3 camere, et 3, Calea 
Aradului (PÎața Verde) Timișoara, cu aparta
ment 2 camere, et 1 sau 2, Deva sau Simeria, tel. 
0724/320501 0

Auto românești (36)

bestat.tc.ro
• vând Dada 1300, lovită af 1984. Tel. 
0767/048633. (T)

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

______________________________________

Auto străine (37)Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere hală industrială 700 
mp, situată în Brad, construcție nouă acces 
DN. birouri 90 mp, instalat utilități. Relații la 
tel. 0728/078090. (7/31.07)

• vând dtroen C5,2003, HDI, 110 CP, D, clima- 
tronlc, închidere centralizată radlo-cd, geamuri 
șl oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 alrbag, faruri 
ceață 6,51/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. (T)

• ofer spre închiriere spațiu, 32 mp, pentru 
•ocult sau birouri, tip vilă, termopan, centrală, 
grup sanitar, în spatele Băncii Transilvania, Bdul 
22 Decembrie, preț 400 euro/lună Tel. 
0723/227569. (T)
• prtnesctn gazdă o femele, la casă în Simeria. 
Relații la tel. 0254/260047. (4/31.07)
• jartonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• apartament 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 
eiro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• MJ4 mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141.231300. (A9)
• dac, Mmtmobllat și utilat, zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună tel. 0740/317313. (A9)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 650 tn stare bună de 
funcționare, car, plug, disc, semănătoare, 
prăsitoare, preț negociabil. Tel. 245936. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând uși partea dreaptă șl trapă pentru Ford
Sierra, preț 50 lei. Tel. 0723/227569. CD

Mobilier și interioare (47)

• vând wgent mobilă sufragerie din lemn masiv 
cu furnir: dulap, vitrină, canapea extensibilă, 
ladă, canapea, masă tv, masă cu 4 scaune, preț 
negociabil. Tel. 260526. (T)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACER

CRISDEY CAR SRL închirieri auto 
începând 
de la prețul de"CRÎSDFY
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ANGAJEAZĂ
ȘOFERI TIR

Ocolul Silvic Valea Orăștiei
organizează, în data de 10.08.2007, de la ora 10,00, licitație 

de masă lemnoasă pe picior, producția anulului 2007, pentru un 
volum total de 7300 mc, după cum urmează:

■ Rășinoase - mc; Fag - 708 mc;
■ Qvercinee - 2 mc; ■ Diverse tari - 19 mc;
■ Diverse moi - 1 mc.
Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu strigare și va 

avea loc în data de 10.08.2007, la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea 
Orăștiei R.A., cu sediul în municipiul Orăștie, str. N.Bălcescu, 
nr. 16 (în clădirea spitalului vechi din centrul istoric, la etajul 1 
dreapta), tel./fax 0254/247.044.

Tot în data de 10.08.2007, de la ora 11,00, va avea loc licitația 
pentru prestări servicii silvice de exploatare pentru un volum brut 
de 249 mc, după cum urmează:

■ Rășinoase - mc;
■ Qvercinee - 22 mc;
■ Diverse moi - 7 mc;
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul Ocolului 

Silvic.
Preselecția agenților economici va avea loc în data de 

07.08.2007, între orele: 9,00?15,00.
Solicitarea de participare la licitații, împreună cu documentația 

de preselecție se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea 
Orăștiei, până cel târziu 08.08.2007, ora 16,00, conform H.G. 
85/2005.

■ Fag - 199 mc;
■ Diverse tari - 21 mc;

(105763)

• vând urpnt șl ieftin mobilă de sufragerie 
completă, covoare persane de 3/4 și 2/3 m, 3 
bucăți lustre, birou mare, soblță de teracotă la 
curent Tel. 0723/851439.(1)
• vând usă exterioară de apartament cu vizor șl 
două yale. oreț 50 lei. Tel. 0721/148802. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Pierderi (62)
• pterdut canwt asigurări sănătate pe numele 
Sedlac Dalia. Se declară nul. (5/31.07)
• plantat carnet membru pescar nr. 195799 pe 
numele Albu Aurel. Se declară nul. (2/31.07)

Prestări servicii (72)

■ vând convenabâ Imprimantă A4, pe ace, 
nouă, fax în garanție, aspirator aer ■ apă, 
alte bunuri din dizolvare firmă, prețuri 
negociabile, în Deva. Tel. 0752/206785. CT)

• execut la comandă ștanțe pentru tablă șl/sau 
producție. Tel. 0723/301857. (T)
e NOU!!! Călătoriți Ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în flecare zl de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

Materiale de construcții (53)
• cumpărăm cherestea rășinoase, oferim 155 ■ 
158 euro/mp. Tel. 0740/422395. (T)
• vând dstanM pentru turnare beton (pureci), 
diferite dlametre. Tel. 0723/227569. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• angalăm mecanic auto cu experiență In 
domeniu, oferim salariu atractiv. Tel. 
0720/005452.(4/26.07)

Electrocasnice (56)
• vând comblnâ frigorifică, frigider stare foarte 
bună șl cotarcă, Informații la tel. 0729/110627 
Simeria. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând fio- Zeel pentru diverse afecțiuni 
reumatice. Tel. 0254/740191. (T)

Altele (61)
• vând balanță analitică 200 g, electrică, precizie 
superioară, cu 4 zecimale, asigur garanție șl 
service. Tel. 0727/132185,0740/850728. (T)
• vând masă păr natural, 35 lei; covor persan, 
700 lei; fustă piele, neagră, nr. 54, 80 lei. Tel. 
0728/095029. (T)

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

Deva:
L Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
3. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu • 
B-dul Decebal;
5. Cepromin;

Orăștle - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Fabrica de Ape 
Minerale Bâcâia, 
jud. Hunedoara 

onoan izfl: 
electriaaireleclrtx™ 

electromecanici

Relații la sediul 
firmei sau la tele

fonul 0254/249187.

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

lila ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Sintuhahn ■ SC Mure» Aliment

Binari*  - Librăria situată in 
P-t*  Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
pararetwlv fillet.

tioszra

UNIVERSITATEA „ALMA MATER" SIBIU
AUTORIZA IÂ prii Hofârirea de Cavern nr. 916 II aagac 2W5
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PARCHET 
DIN LEMN MASIV

Trei grupe de calitate: 
Prestige, Standard si Rustic.

Grosimi: 15-21 mm. Lungimi: 300 - 1500 mm.

Simeria, Str. Cuza Vodă nr. 2.6

Ch

O

Telefon: 0745 231107
Tel./Fax: 0254 263221; 0254 263102; 0254 263103

office@liniaris.ro 
http://www.liniaris.ro

• selectăm p ioane 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 angajează asistenți 
medicali generaliști, experiența constituie 
avantaj; se oferă salariu motivant Informații la 
tel. 0744/561280. (6/31.07)
• asistent medical generalist, Hunedoara, 11 
posturi, data limită31.08. Tel. 213244, orele9 -16. 1

• asistent meritai 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 limită 31.08 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, Huiedoara 1 post data limită 31.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• 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, Deva, 4 posturi, data limită 2808 Tel. 
213244, orele 9-16.

• bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 1006. Tei. 
213244, orele 9-16.

• dlcătauasă lenjerie. Deva, 1 post data limita 
17.08. Tel. 213244, orele 9 -16
• coafor, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coafor, Deva, 2 posturi, data limită 5.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coafor, Huiedoara, 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 limită30.08
Tel. 213244, orele 9-16.

• cotetar-șef, Petroșani, 1 post data limită 1.08 
Tel. 213244, orele 9-16.

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

în exclusivitate pentru dumneavoastră vine din Țara 
Sfântă o minune dumnezeiască, MAICA PARASCHIVA j 
cu plante și uleiuri tămăduitoare, talismane apărătoare 
de farmece și blesteme.
Sunt Carmen din Deva și aduc mii de mulțumiri Maicii j 
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 ă numelui de botez, 
rezolvă garantat, tel. 0748946177.

(105518)

PRODUCEM

cireș, steja
nuc, păr s

© 21 7
PRIMĂRIA COMUNEI CHELARI
Scoate la licitație publică pentru concesionarea unor terenuri 

pe durata de 49 ani.
Caietul de sarcini se poate obține contra cost de la sediul 

primăriei, str. Rusca, nr.5.
Ofertele se depun, până la data de 30.08.2007, ora 16.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 31 08.2007, ora 
14.00.

Relații suplimentare la telefoanele 0254/735201, 
0254/735272.

(105751)

4

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

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

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 4 posturi, data limită 21.08 Tel. 213244. 
orele 9 • 16.
• confecționer-asamblor articole din- textile, 
Călan. 4 posturi, data limită 21.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• cordecționer-asamblor articole din textile,
Deva 50 posturi, data limită 10.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16

• cortecționer-asamblor articole din textile. 
Hațeg. 10 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244. 
orele 9-16

• codecționer-asamblor articole din textile. 
Hunedoara. 13 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, ore'e 9 -16
• confecțfoMr-aiambtor articole din textile, 
Hunedoara. 4 posturi, data limită 29.09. Te. 
213244. orare 9-16
• CteriscțfoMrsiimbtoi articole din textile.
Simena. 20 posturi, caa —«ț*  1CC8 Te. 213244. 
oreeS-li

• cantocțioocr asMttor : - te>t>e.
Simeria. 20 Destui, iau rmtă 25.08 fe. 213244. 
oreleS-16

• ca*r^gnff  cabtafe auto. $?--=ra. 2 pcsszi. 
oara limită 1JB. Te. 213244. ;rț;= ș -

• avriecdm abtaje au". S-x a 21:: 
dada limită 20D8 Te-’. 213244. cre-e $ ■ :i.
• confections cablaje auto. Simeria. 25 posturi, 
data iim.tă 30.08 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 9-16.

• cosmetician. Hunedoara, 1 post, data limită
20.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• croitor, Hunedoara, 13 posturi, data limită 
20.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Călan, 6 posturi, data limită 808. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese 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.

• cositor piese din piele și înlocuitori. Hune
doara, 14 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• cusâtor piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 15 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• debavuratonretușor 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, Petrila, 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 
1608, Tei. 213244, orele 9-16
• rirector vânzări. Crâștie. 1 post, data limită 
3C.C7,Te: 2:3244. oreie 9-16.
• teujbist. Brad. 1 post. pata Imită 31.08 Tel. 
213244 ș j -
• lUgho-. Deva. 2 wstun. Pata mta 12.(38 Tei.

• dtegher. Hațeg '. pps. cată m’â L5ÂB. Te-. 
2132— :raie:'-*-5.

• Aâgher. Hunedoara ( post Pita iimiâ 438.
pere— -ati'r::32— oreraî-lă

• electridan auto. Brac. 1 post. Pata (imită 
30.07.. serfoioâ determinată. Tei. 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 
Dost, 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. Tel. 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, Petrila. 1 
post, data limită 10.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• electridan exploatare rețele electrice, 
Petroșani, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• electridan în construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08. Tel. 213244. orele 9 -16.

• electridan 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
• fasonator produse ceramice, Deva, 8 posturi, 
data limită 12.08., perioadă determinată. Tel. 
213244. orele 9-16.
• femeie de serviciu, Petrila, 1 post, data limită
10.08. 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.
• fizlochinetoterapeut Deva, 1 post, data limită 
17.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• fîziochinetoterapeut, 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.

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

• inginer producție, Petroșani, 1 post, data 
imită 1.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

• instalator apă, canal, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• instalator încălzire centrală și gaze, Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• instalator încălzire centrală șl gaze, Deva, 1 
post, data limită 26.09. Tel. 213244, orele 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.

• Incărtătervtescărcâtor, 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
• cnrtecțion» lenjerie după comandă. Brad, 100 
posturi, data limită3L0B.Tet 213244, orele9 -16
• luci Hor coaurcfel Hunedoara. 2 postul data 
mită 3108. bărbat Tel 213244. orele 9 -16

• magaziner Deva. 1 post, data limită 2608 TeL 
213244. orele 9-18
• mamchiwtst, Brad, 1 post data limită 31D8 
Tel. 213244. orele 9-18
• 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.
• manipuiant mărfui, Hunedoara, 1 post data 
limită 20.08, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• masei», Deva, 1 post data limită 17.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Deva, 
1 post data limită 3.08 Tel. 213244, orele 9 -16
• mecanic auto, Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.08, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• mecanic Kreținere și reparații mașini, Brad, 2 
posturi, data limită 15.08 Tel. 213244, orele 9 • 16.
• mecanic montator instalații cu cablu în silvi
cultură, Petrila, 2 posturi, data limită 1.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• mede veterinar, Hațeg, 1 post data limită 1.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• montator aparate aer condiționat, Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 • 16
• montator, regtor, depanator aparate elec
tronice, Petroșani, 2 posturi, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 23 
posturi, data limită 30.09., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor In activitatea de gospodărire, 
Vulcan, 7 posturi, data limită 1.08., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 -16

• muncitor necallflcat în agricultură, Hațeg, 35 
posturi, data limită31.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat în industria confecțiilor, 
Călan, 21 posturi, data limită 8.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat în silvicultură, Brad, 2 
posturi,data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat în silvicultură, Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Țel. 213244, orele 9 -16.

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:
AO - Evrika
A1 - Prima Invest
A2 - Garant 
Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A10 - Liliacul
Multicom

• 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 15.08, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• șef atelier transporturi, Deva, 1 post, data 
limită 25.08. 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.
• 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 01.08. 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 20.08. 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, tâmplărie pvc. 
Tel. 213244, orele 9-16
• tâmplar universal Brad, 2 posturi, data limită 
3L0a Tel. 213244, orele 9-16.

, • tehnician echipamente de calcul rețele. Hune-
l doare. 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244, 

orele 9 • 16
• tehnician electromecanic, Brad, 1 post, data 
limită30.09.Tel. 213244, orele9-16. -
• tehnician electromecanic, Deva, 1 post, data 
limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician energetidan, electrician, Deva, 1 
post data limită 2609. 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.
• 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, Huiedoara, 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. 
Tei. 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
31.08. 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 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• zldar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

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

• muncitor necallflcat in silvicultură. Simeria, 5 
posturi, data limită 15.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Deva, 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hațeg, 5 posturi, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hațeg, 7 posturi, data limită 
15.08, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
-16.
• muncitor necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide. Vulcan, 4 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 1.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 1 post data limită 9.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat lă asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 7 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic și faianță Brad, 2 posturi, data 
limită 31.oa Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță Hațeg, 1 post, data 
limită 15.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• muxftor nscaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic și faianță Petrila, 1 post data 
limită L08 Tel. 213244, orele 9 -16
• ■■Ntoor MoMcai la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic și faianță. Petroșani, 2 posturi, 
data limită 15D8 Tel 213244, orele 9 -16
• eperntor-tabbmtor-dublator. Simeria. 15 - 
posturi, data limită 5JB. Tel. 213244, oreie 9 -18
• ogntor caiaăatar electric și rețele, Deva 1 ( 
post data limită 2608 Tel. 213244, orele 9-16
• operator confecțfl industriale îmbrăcăminte - I 

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.
• oepătar, Petroșani, 2 posturi, data limită 1.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• paflser, Petroșani, 5 posturi, data limită 1.08 
Tel. 213244 orele 9-16.
• pavator, Deva 2 posturi, data limită 19.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• petfcNurist, Brad, 1 post, data limită 31.08 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 12.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• primltordls uHor materiale și scule, Deva 3 
posturi, data limită 12.08., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• salvator la ștrand, Deva 1 post, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• 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.

»sublnginer 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.

o sudor ti 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.
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Consumul de apă raționalizat
•Ajutor UE. Uniunea Europeană oferă ajutor Macedoniei în stingerea incendiilor forestiere, mobilizând la maxim resursele comunitare pentru diminuarea efectelor vremii călduroase din sud-estul Europei.

blează un ceas Omega sub privirile unui 
asistent japonez, la Tokyo. (Foto- epa)

-• ______________________ ,_______ j

Ankara (MF) - Autoritățile turce vor raționaliza de miercuri consumul de apă în regiunea Ankara, pe fondul lipsei resurselor hidrologice din cauza secetei prelungite, relatează AFP.Orașul Ankara, cu o populație de 3,9 milioane de locuitori, a fost împărțit în două sectoare. Alimentarea cu apă va fi oprită în flecare sector timp de patru zile pe săptămână.în urmă cu câteva săptămâni, autoritățile interziseseră spălarea autoturismelor și udarea spațiilor verzi.Ankara dispune în prezent de 170 de milioane de metri cubi de apă, a anunțat primarul Melih Gokcek. în același timp, au loc lucrări pentru construirea unui canal de aducere
De azi, festival la Locarno

La lumina 
telefoanelor

Buenos Aires (MF) - O echipă de chirurgi din Argentina a fost nevoită să termine o operație la lumina telefoanelor mobile, din cauza unei pane de curent. Medicii operau de urgență un bărbat, Leonardo Molina, de 29 de ani. Un membru al familiei a adunat mai multe telefoane mobile de la persoanele aflate în holul spitalului, pentru a putea face lumină. Lumina nu a mers timp de o oră, iar anestezia începea să își piardă efectul.
Divorț finalizat

Los Angeles (MF) - Un tribunal din Los Angeles a validat, luni, divorțul cântăreței Britney Spears și a lui Kevin Federline, după mai puțin de trei ani de căsnicie și după nașterea a doi copii, a anunțat avocata vedetei. Potrivit avocatei, Spears și Federline vor împărți în mod egal custodia copiilor Sean Preston și Jayden James, în vârstă de 23 și, respectiv, 11 luni.

Jackie Chan
(Foto: EPA)

E „anti- 
chineză"
Beijing (MF) - 
Autoritățile chineze au 
decis că noua come
die „Rush Hour 3", în 
care joacă Jackie 
Chan, este „funda
mental antichineză", 
motiv pentru care 
este posibil ca 
difuzarea sa să nu fie 
permisă pe teritoriul 
Chinei. Potrivit Variety 
Asia, chinezii sunt 
nemulțumiți de scena 
în care o familie impli
cată în crima organi
zată vizitează Parisul, 
în plus, oficialii chinezi 
au fost nemulțumiți și 
de referirea făcută în 
film la membrii ban
delor triade. Cenzorii 
de la China's Film 
Bureau susțin însă că 
filmul nu a fost 
interzis.

■ Start pentru cea de-a 
60-a ediție a Festivalului 
de la Locarno, cu Nae 
Caranfil în competiție.

Locarno (MF) - Festivalul de Film de la Locamo, imul dintre cele mai vechi evenimente de gen, va începe astăzi, cu 19 premiere internaționale sau mondiale în competiție, printre care și „Restul e tăcere” de Nae Caranfil.Cunoscut pentru atmosfera sa relaxată pe malul Lacului Maggiore de la poalele Alpilor, evenimentul, ajuns la cea de-a 60-a ediție, va continua până pe 11 august.Festivalul de la Locamo este întrecut în vechime doar de Mostra de la Veneția. De-a lungul anilor a fost o rampă de
Incendii în Insulele Canare

i Merlin este urangutan de Sumatra șii s-a născut la grădina zoologică din Sin-I gapore. (Foto: EPA) ,

■ Circa 11.000 de per
soane au fost evacuate 
din cauza incendiilor care 
au devastat mii de hectare.

Madrid (MF) - Două incendii de proporții afectează două insule de pe arhipelagul spaniol Canare, a anunțat marți guvernatorul regional Paulino Rivero. întrebat la postul privat de radio Cadena Ser, șeful guvernului regional a precizat că indendiul care afectează de vineri insula Gran Canaria și care a determinat evacuarea a 5.200 de persoane, a afectat în total 10.000 de hectare în centrul muntos și împădurit al insulei. Flăcările au avariat mai multe case din localitatea Mogan, au anunțat autoritățile

Cei mai eleganți bărbați
Washington (MF) - Președintele francez Nicolas Sarkozy se numără printre bărbații cel mai bine îmbrăcați din lume, conform unui clasament întocmit de revista americană Vanity Fair. Președintele Franței se alătură, astfel, în top, fotbalistului David Beckham, actorului Brad Pitt și cântărețului Lenny Kravitz. „Nicolas Sarkozy este îmbrăcat cu clasă internațională. El are o alură impunătoare, masculină și romantică în același timp, un simț dezvoltat al umorului și o ușurință în a vorbi și a relaționa cu oamenii”, a explicat Amy Fine Collins, imul din redactorii responsabili de numărul special al Variety. „Ne place costumul Prada pe care l-a purtat în ziua în care a fost instalat în funcție și 

n-am schimba nimic în garderoba sa, nici 
măcar ținutele de jogging”, a adăugat ea.

Antonioni (Foto: FÂN)

Patru zile fără apă (Foto: epa)a apei din fluviul Kizilirmak, dar eforturile vor mai dura cinci luni.
lansare pentru regizori precum Claude Chabrol, Stanley Kubrick, Paul Verhoeven, Marco BellocChio, Mike Leigh și Spike Lee.La ediția aniversară din 2007, festivalul își va celebra trecutul, dar va continua să fie unul al descoperirilor - de noi tendințe și de noi talente, conform directorului artistic Frederic Maire. Secțiunea cea mai importantă a evenimentului - competiția internațională - numără 19 lungmetraje, dintre care șapte sunt opere de debut. Printre filmele care concurează pentru Leopardul de Aur se află și producția lui Caranfil. „Restul e tăcere”, care va avea premiera mondială cu această ocazie. Proiecția oficială este programată chiar în ultima zi a festivalului.

Un avion-cisternă în luptă cu flăcările (Foto: epa)regionale. Un brigadier în vârstă de 37 de ani care a alertat autoritățile după declan
A murit regizorul Antonioni

Roma (MF) - Regizorul italian Michelangelo Antonioni a murit, la vârsta de 95 de ani, informează Corriere della Sera, în ediția online. Cineastul a încetat din viață luni seară, în jurul orei 20.00, la reședința sa din Ferrara. Funeraliile vor avea loc mâine, la Ferrara. Michelangelo Antonioni s-a născut la 29 septembrie 1912, la Ferrara și și-a făcut studiile la Bologna, specializându-se în

georgiana este născută în zodia Gemeni, îi Iplac arhitectura, arta și (călătoriile.

șarea incendiilor a recunoscut ulterior că el le-a provocat. El a declarat gărzii civile că a 
economie și comerț. S-a lansat cu filmul „Cronica unei iubiri” (1950), iar printre creațiile sale cele mai cunoscute se numără „Aventura”, „Blow-Up” și „Deșertul roșu”.Michelangelo Antonioni a obținut două nominalizări la Oscar pentru filmul-cult „Blow- Up” și a primit un premiu onorific din partea Academiei Americane de Film pentru întreaga sa carieră, în 1995. 

provocat incendiile pentru a- și prelungi contractul de muncă ce expira în septembrie. Peste 2.000 de persoane, pompieri, militari și membri ai protecției civile, au fost mobilizate pentru a lupta cu flăcările, asistate de șapte elicoptere și un avion-cisternă.Un alt incendiu s-a deblanșat luni pe insula vecină Tenerife și a determinat evacuarea a 5.700 de persoane, afectând 14.000 de hectare de teren, potrivit lui Rivero.„Pe insula Tenerife, există în acest moment trei focare active, iar suprafața distrusă de flăcări este de aproximativ 5.700 de hectare”, a declarat oficialul local, care a adăugat că situația este „destul de complicată”.

De raliu O mașină 
Itala 35/45 HP model 
1907 a ajuns lupi la 
Varșovia. O astfel de 
mașină a câștigat acum 
100 de ani raliul Bei

! jing-Paris. (Fo*r epa)


