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Vladu contesta rocada
Fonduri

Deva (C.P.) - Guvernul 
a alocat 5 mii. lei pen
tru continuarea lucră
rilor la acumularea Mi-

D

hăileni, pe râul Crișul 
Alb și amenajărilor pe 
râurile Mureș, Dobra și 
pârâul Crevedia. Totoda
tă au suplimentat buge
tele locale cu 6,8 mii. lei
pentru finanțarea unor 
investiții la imobilele a
82 de unități de învăță
mânt preuniversitar si
tuate în mai multe loca
lități din județ între ca
re Deva, Hunedoara, Lu- 
peni.

I Judecați
Hunedoara - (M.F) 

Procurorii au dispus, 
ieri, în dosarul mine- 
riadei din iunie 1990, 
trimiterea în judecată a 
generalilor Mihai Chi- 
țac, Gheorghe Andrița și 
Dumitru Costea, precum 
și a colonelului Vasile

dosar privitoare la Ion 
Iliescu fiind în lucru la

Constantin, partea din

o altă secție penală, /p.2

Mircia Muntean

Investiții 
în Deva
Deva (M.S.) - Lucră
rile la complexul co
mercial ce va fi ridi
cat la intrarea în mu
nicipiul Deva se des
fășoară în programul 
stabilit, a declarat pri
marul Mircia Mun
tean. El a afirmat că 
Deva va fi prima 
localitate din țară în 
care se va construi 
un supermarket al 
concernului german 
OBI, acesta urmând 
să înlocuiască maga
zinul Praktiker ce fu
sese anunțat de 
autorități în cadrul 
complexului format 
împreună cu Real și 
Metro. în ce privește 
supermarketul Real, 
primarul a apreciat 
că lucrările ar putea 
fi terminate la sfâr
șitul lunii septembrie.

Trafic rutier închis
Petroșani (M.T.) - Traficul rutier pe DN 

66, în Lainici și Petroșani, va fi închis în
fiecare miercuri, între orele 10.00 și 16.00,

până în 15 noiembrie, pentru 
executarea unor lucrări la 
amenajarea hidroenergetică a 
râului Jiu. „Din cauza 
lucrărilor pe sectorul Live-

zeni-Bumbești, traficul va fi 
închis, iar circulația deviată în 

ambele sensuri, pe rute ocoli
toare”, a declarat Ion Tiri- 

nescu, șeful Poliției 
Rutiere Hunedoara.
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Piața auto în România

■ Fostul prefect al jude
țului va ataca hotărârea 
Guvernului prin care a 
fost numit subprefect.

Deva (M.S.) - Fostul prefect 
al județului Hunedoara, Cris
tian Vladu, numit acum pe 
funcția de subprefect, a reafir

mat, ieri, decizia sa de a ata
ca, în contencios-administra- 
tiv, hotărârea de Guvern prin 
care a fost înlocuit de pe post. 
Pentru început, el va solicita 
primului-ministru, în scris, un 
punct de vedere referitor la 
decizia prin care a fost schim
bat din postul de prefect și a- 
nularea hotărârii de Guvern

care prevede acest lucru. „Da
că nu se va întâmpla, atunci 
vom introduce acțiune în ins
tanță și lucrul acesta, sincer, 
îl facem, nu numai pentru noi, 
cei șase prefecți schimbați din 
funcții. îl facem și pentru cei 
care urmează, pentru că lu
crurile nu se opresc aici ”, a 
spus subprefectul Cristian

Vladu. El a apreciat că 
schimbarea sa din funcția de 
prefect al județului Hunedoa
ra are conotații politice, deoa
rece calificativele primite nu 
justifică o asemenea decizie. 
Cristian Vladu a fost numit 
prefect, în ianuarie 2005, la 
propunerea Partidului Demo
crat. /p.3

Un grav accident de circulație 
; soldat cu moartea unei persoane 
ia avut loc, ieri, în localitatea 
. Leșnic. Cauza accidentului a foști 
.o depășire neregulamentară, /p.3 ’ 
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Vânători care împușcă-n sec!
■ Vânătorii din 
Petroșani nu pot vâna 
din cauza celor care 
culeg fructe de pădure

Petroșani (M.F) - Cei 200 de 
vânători înregistrați în evi
dențele Agenției Locale „Vâ
nătorul și Pescarul Sportiv” 
Petroșani sunt obligați să aș
tepte mijlocul lunii septembrie

pentru a putea participa la vâ
nători colective, toate pădurile 
din cele șase localități ale Văii 
Jiului fiind arhipline, în 
această perioadă, cu persoane 
aflate la cules de fructe de pă
dure. Astfel, pericolul ca oa
menii să fie confundați cu vâ
natul este foarte mare. „Nu 
putem participa la vânătoare 
colectivă cu gonaci așa cum ar 
trebui, pentru că este foarte

multă lume în fondurile de vâ
nătoare și se pot întâmpla ac
cidente. Aceste vânători le 
vom face după 15 septembrie, 
când populația nu mai umblă 
după fructe de pădure”, a de
clarat loan Stoica, șefol Agen
ției Locale. Pasionații de vâ
nătoare sunt obligați să parti
cipe doar la partide individua
le; în locuri izolate, unde vâ
natul poate fi observat ușor.

Noul Ajax mai are de muncă
Hunedoara (C.M.) - Strate

gia conducerii FC Corvinul, 
de a vinde toți jucătorii care 
au avut oferte și a aduce alții 
tineri în schimb pentru a le 
crește cota, după modelul 
clubului olandez Ajax Am
sterdam, îi dă mari bătăi de 
cap antrenorului Titi Alexoi.

Pus în situația de a încropi în 
doar câteva săptămâni o 
echipă care să facă față pre
tențiilor ligii secunde, tehni
cianul hunedorean a constatat 
și ieri, la amicalul cu Textila 
Cisnădie, câștigat de Corvinul 
cu 4-1, că mai are mult de 
muncă. /p.7
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• Record. SUA au mai mulți soldați în 
Irak, în prezent, decât în orice altă 
perioadă a conflictului, respectiv 162.000 
de membri ai armatei. Purtătorul de 
cuvânt al Pentagonului a precizat că acest 
număr se datorează și operațiunilor de a 
predare a responsabilității între unități. în 
cadrul operațiunilor de rotație a trupelor, 
noile unități americane lucrează în paralel, 
cu cele pe care le înlocuiesc.

Judecați pentru mineriade

Nemulțumit
Islamabad (MF) - Pre

ședintele pakistanez Per
vez Musharraf a decla
rat că legea americană ce 
condiționează ajutorul I 
acordat Islamabadului i 
de progresele înregis
trate în combaterea al- 
Qaida și a militanților i 
talibani, a umbrit rela
țiile dintre cele două 
state. Inițial respinsă de 
administrația George W. 
Bush, care a considerat-o 
contraproductivă pentru | 
evoluția cooperării cu i 
Pakistanul, prevederea i 
face parte din legea care i 
implementează o lungă i 
listă de recomandări ale 
Comisiei pentru 11 sep
tembrie și care a fost 
promulgată de președin
tele SUA săptămâna tre
cută. j

Pervez Musharraf (Foto: epa)

FBI și CIA, date în judecată
New York (MF) - Companiile aeriene date 

in judecată de victimele atentatelor din sep
tembrie 2001 au depus, marți, o plângere la un 
tribunal american prin care solicită audierea 
agenților FBI și CIA în încercarea de a învinui 
autoritățile pentru incapacitatea de a preveni 
atacurile. Șapte companii aeriene au solicitat, 
într-o serie de plângeri depuse separat, audierea 
a doi agenți CIA din cadrul departamentului 
care a derulat ancheta referitoare la liderul 
al-Qaida, Osama ben Laden, și a cinci foști și 
actuali agenți FBI, care au inițiat o anchetă 
similară în urma incidentelor din septembrie 
2001. O parte dintre rudele victimelor aten
tatelor au intentat proces companiilor aeriene, 
printre care American Airlines și United Air
lines, solicitând achitarea de compensații. 
Companiile americane au precizat că au nevoie 
de mărturiile agenților CIÂ și FBI pentru a 
dovedi că acțiunile lor au fost rezonabile. Com
paniile susțin că „incapacitatea agențiilor fede
rale de a depista și împiedica complotul' 
reprezintă împrejurări mult mai importante ale 
atacurilor teroriste decât presupusul comporta
ment neglijent din partea companiilor aeriene”.

Funeralii. Sute de palestinieni au par
ticipat ieri, în Gaza, la funeraliile unui mii- t 
itant Hamas, ucis de trupele israeliene.

(Foto: EPA)

Viktor lușcenko
(Foto: EPA) 

înainte 
de alegeri 
Kiev (MF) - Președin
tele ucrainean, Viktor 
lușcenko, a salutat 
marț! refacerea unității 
între susținătorii „revo
luției portocalii", în 
urma căreia a ajuns la 
putere, șl a cerut o 
nouă victorie la alege
rile parlamentare de 
luna viitoare. Proocci- 
dentalul lușcenko l-a 
învins pe rivalul său Vik
tor lanukovid la alege
rile prezidențiale din 
2004, după săptămâni 
de manifestații „porto
calii" în favoarea sa. 
Luptele interne au cort- 
dus îhsă la destrăma
rea primului său Gu
vern, ceea ce i-a per
mis lui lanukovid să își 
redobândească postul 
de premier și a dedan- 
șat o luptă pentru put
ere între cei doi Son
dajele arată că alegeri
le vor produce schim
bări nesemnificative îh 
Parlament.

■ Generalii Chițac, 
Andrița și Costea au fost 
trimiși în judecată în 
dosarul mineriadelor.

București (MF) ■ Procurorii 
au dispus, ieri, în dosarul 
minerladei din iunie 1990, 
trimiterea în judecată a gen
eralilor Mihai Chițac, Gheo- 
rghe Andrița și Dumitru 
Costea, precum și a colonelu
lui Vaslle Constantin, partea 
din dosar privitoare la Ion Ili
escu fiind încă în lucru la o 
altă secție penală.

Procurorii Secției Parche
telor Militare din cadrul Par
chetului de pe lângă înalta 
Curte de Casație și Justiție 1- 
au trimis în judecată pe gen
eralul locotentent în rezervă 
Mihai Chițac - fost ministru 
de Interne, generalul maior în 
rezervă Gheorghe Andrița - 
fost adjunct al ministrului de 
Interne și colonelul în rezervă 
Dumitru Costea - fost coman
dant al Unității Militare Trupe 
de Pază și Ordine Ploiești sub 
acuzația de particlpație impro
prie la omor calificat și omor 
deosebit de grav.

A fost trimis în judecată și 
colonelul în rezervă Vasile 
Constantin ■ fost ofițer I în 
Secția Parașutiști, din cadrul 
Comandamentului Aviației 
Militare - pentru participație

Jurnalist 
dispărut

New York (MF) - Un jur
nalist irakian care lucrează 
pentru Associated Press a 
dispărut în Irak de peste o 
Săptămână, iar martorii și 
rudele sale declară că ar fi 
fost răpit, a anunțat marți 
agenția americană de știri.

Talal Mohammed (40 de 
ani) lucra atât ca jurnalist, 
cât și ca fotoreporter pentru 
AP, la Baaquba, și plecase 
într-o călătorie la Bagdad, la 
56 de kilometri sud-vest, când 
a dispărut, la 28 iulie, a pre
cizat agenția într-un comuni
cat. El se afla împreună cu un 
prieten într-un autobuz și au 
fost răpiți amândoi, la un 
punct de control ilegal din 
apropiere de Baaquba, au 
declarat rude ale lui Moha
mmed, pentru AP. Rudele au 
adăugat că detaliile despre 
capturarea lui Mohammed au 
fost furnizate de prietenul 
său, care a fost eliberat ulte
rior.

Racheta era rusească
Tbilisi (MF) - Proiectilul 

recuperat în Georgia, într-o 
regiune situată în apropiera 
republicii separatiste Osetia de 
Sud, este o rachetă tactică anti- 
radar de tip Raduga Kh-58 de 
fabricație rusească, a anunțat, 
marți, Ministerul georgian de 
Externe, citat de AFP.

„Racheta a fost lansată de 
un bomardier rus de tip Su-24, 
care a pătruns ilegal în spațiul 
aerian georgian”, a precizat, 
marți seară, într-un comuni
cat, serviciul de presă și de 
informare al ministerului.

Racheta, lungă de 4,8 metri, 
are un diametru de 380 de 
centimetri și cântărește 640 
de kilograme. Proiectilul avea 
o încărcătură explozivă de 140 “ 
de kilograme de TNT, potriv

improprie la omor calificat și 
omor deosebit de grav și par
ticipație improprie la tentativă 
la infracțiunea de omor cali
ficat și omor deosebit de grav.

Astfel* procurorii militari 
au stabilit că Chițac, Andrița 
șl Costea, în exercitarea 
atribuțiilor funcțiilor îndepli
nite, au determinat, în 13 
iunie 1990, subordonații să uti
lizeze armamentul din dotare 
cu muniție de război și să 
tragă asupra manifestanților. 
în urma acestui fapt, au murit 
prin împușcare două persoane 
și au fost puse în pericol 
viețile altor manlfestanți.
„Participație improprie”

Procurorii explică faptul că, 
fiind vorba despre infracțiuni 
comise de către militari, fără 
vinovăție, se Încadrează juridic 
în „participație improprie la 
omor calificat și omor deosebit 
de grav”, prevăzut de articolul 
31, alineatul 2, din Codul Penal, 
precum și la articolele 174,175 
litera e, 176 litera b, din Codul 
Penal, în condițiile prevăzute 
de articolul 73 litera b, din 
același cod referitoare circum
stanțele atenunate.

Constantin Vasile - fost 
ofițer I în Secția Parașutiști, 
din cadrul Comandamentului 
Aviației Militare - care, în 
noaptea dintre 13 și 14 iunie 
1990, fiind șeful Detașamen- 

Morți după rai d. Forțele americane și cele irakiene au ucis circa 30 de persoane 
în urma unor raiduri efectuate în districtul șiit Sadr City, din Bagdad, potrivit armatei 
SUA, relatează Reuters. „Forțele de coaliție și cele irakiene au ucis 30 de teroriști și au 
reținut alți 12 suspecți în timpul unor operațiuni desfășurate, ieri, la Sadr City”, se arată 
într-un comunicat al Armatei americane. Surse medicale declaraseră anterior că 13 persoa
ne au fost ucise în urma unor raiduri aeriene americane în districtul Sadr City. (Foto: epa)

it sursei citate.
Armata georgiană nu are în 

dotare nici avioane, nici 
rachete de acest tip, a sub
liniat ministerul, care pre
cizează că experții georgieni 
și străini au demarat o 
anchetă privind împrejurările 
în care s-a produs incidentul.

Georgia, fostă republică 
sovietică, susține că un bom
bardier rus a lansat, luni, o 
rachetă în apropierea satului 
Țitelubani, dar proiectilul nu 
a explodat.

Moscova a negat orice 
implicare.

Țitelubani este situat în 
apropierea graniței dini re 
Georgia și Osetia de Sud, con
trolată în majoritate de rebe
li proruși.

Dosarul Iul Iliescu a fost trimis sec
ției care anchetează civili (Foto: arhrva)

tului de parașutiști, este 
acuzat că ar fi determinat 
subordonații săi să utilizeze 
armamentul din dotare cu 
muniție de război, trăgând în 
zona magazinului „Romarta 
Copiilor”, asupra manifes- 
tanților, dintre care unii 
protestau violent, unde au 
decedat prin împușcare două 
persoane.
Iliescu, la altă secție

în 19 iulie 2007, procurorii 
au dispus disjungerea părții 
din dosar referitoare la fos
tul președinte Ion Iliescu, 
ancheta în cazul acestuia 
fiind trimisă și continuată de

Hotărât să obțină independența
Priștina (MF) - Albanezii 

din Kosovo nu au intenția de 
a renunța la obținerea inde
pendenței la negocierile 
viitoare pe tema statutului 
provinciei, a declarat un ofi
cial local. „Independența 
Kosovo este o problemă 
care nu se negociază”, a 
declarat Skender Hyseni, 
purtătorul de cuvânt al ne
gociatorilor albanezi, resp
ingând o eventuală divizare 
a provinciei administrate 
de ONU din 1999.

Negocierile privind statu
tul provinciei Kosovo tre
buie să se reia în curând, 
urmând să dureze maxim 
120 de zile. 

procurorii Secției de Urmă
rire Penală și Criminalistică 
din cadrul Parchetului de pe 
lângă înalta Curte de Casație 
și Justiție.

Dosarul a fost trimis secției 
care anchetează civili în 6 
august 2007, ca urmare a 
deciziei Curții Constituționa
le, conform căreia parchetele 
și instanțele militare nu mai 
au competența de a cerceta și 
judeca persoane civile.

Procurorii informează că 
urmărirea penală în cazul fos
tului președinte al României 
a fost începută 19 iunie 2007, 
pentru „participație impro
prie” la omor deosebit de 
grav prevăzute de articolul 31 
raportat la articolul 176 din 
Codul Penal. Concret, procu
rorii acuză că, 13 iunie 1990, 
Iliescu ar fi determinat cu 
intenție intervenția în forță 
a militarilor împotriva mani- 
festanților din Piața Univer
sității din București și din 
alte zone ale Capitalei, fapt 
ce a avut ca urmare moarte 
și rănirea prin împușcare a 
mai multor persoane.

Procurorii fac o amplă 
descriere a evenimentelor din 
timpul mineriadelor din 13 
iunie, ajungând la concluzia 
că fostul președinte a dispus 
și coordonat acțiunea forțelor 
de ordine împotriva manifes-. 
tanților. I

Dosarul Kosovo a revenit 
Ia Grupul de Contact după 
refuzul Moscovei, aliat tra
dițional al Serbiei, de a vota 
în Consiliul de Securitate o 
rezoluție în favoarea unei 
independențe supravegheate 
a provinciei, așa cum reco
mandase mediatorul ONU 
Martti Ahtisaari, după 
eșecul negocierilor dintre 
Belgrad și Priștina.

Contrar Belgradului, 
care se opune vehement 
oricărei forme de indepen
dență pentru Kosovo, 
locuitorii provinciei con
sideră că planul lui Ahti
saari trebuie să constituie 
baza viitoarelor discuții.
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• Vernisaj. Casa de Cultură din Brad va 
găzdui vineri, de la ora 16, vernisajul unei 
expoziții de insigne. Șase colecționari vor 
prezenta insigne pe diferite teme: olim
piade, fotbal, vânătoare, minerit și cul
tură. (C.P.)

Noul instalat oficial

DANA IQAN________
dana.ioan@infonnmedla.ro

Misoginismul 
legalizat

Poate pentru că Dumnezeu i-a luat o 
coastă Iui Adam pentru a crea femeia, 
bărbatul a păstrat în memoria sa genetică 

un soi de frustrare legată de ea. într-un fel 

sau altul, o desconsideră fățiș și, chiar fără 
voie, își manifestă cu adevărat misoginis
mul măcar ocazional. La muncă, o femeie 
greșește pentru că e femeie, deci proastă, 
în viziunea unui șef-bărbat; un bărbat care 
greșește, a avut doar o scăpare, indiferent 
de dimensiunea dezastrului creat. Pe șosea, 
șoferițele încă sunt admonestate "bărbăteș- 
te" de ceilalți participanți la trafic (bărbați, 
normal)... Și exemplele ar putea continua.

în România însă misoginismul e o stare 
de fapt. NODEX-ul definește bărbatul drept 
"persoană adultă de sex masculin; persoană 
plină de energie și de fermitate; om în toa
tă firea". Aceeași sursă însă spune despre 
femeie că este "persoană matură de sex fe
minin; femeie angajată, în trecut, pentru 
treburi gospodărești; sau (pop.) persoană de 
sex feminin care și-a pierdut fecioria." Sunt 
diferențe de nuanță măcar, nu?!

Chiar în Lista ocupațiilor, reglementată 
legal, nu există termenul de "om de 
serviciu", ci doar „femeie de serviciu", deși 

am văzut și bărbați câștigându-și leafa din 
slujba asta. Nu cred într-o egalitate de șan
se forțată la nivel social, dar sper într-o 
complementaritate, măcar pentru gene
rațiile viitoare.

■ Pricăjan spune că nu 
va face schimbări mari 
și se bazează pe mun
ca de echipă.

Deva (M.S.) - Noul prefect 
al județului Hunedoara, Dan 
Aurel Pricăjan, a fost instalat 
oficial în funcție, ieri, în pre
zența secretarului de stat în 
Ministerul Internelor și Re
formei Administrative, Victor 
Paul Dobre. Noul prefect a 
îndeplinit, timp de doi ani și 
jumătate, funcția de subpre
fect al județului Hunedoara, 
până când a fost numit pe 
noul post administrativ.

„Vreau să continui cu ace
eași echipă și doresc să mer
gem pe o direcție bine stabi
lită, fără disensiuni și fără 
tabere. Toți trebuie să lucreze 
și să tragă în aceeași direcție.

Noul prefect de Hunedoara, Dan Aurel Pricăjan (Foto: T. Mânu)

Doresc o echipă puternică, o 
echipă capabilă să ducă la

bun sfârșit proiectele pe care 
ni le stabilim”, a declarat no-

ul prefect al județului Hune
doara. El a apreciat că va pu
tea colabora bine cu fostul 
prefect Cristian Vladu, acum 
subprefect de Hunedoara, și a 
arătat că dorește să lucreze pe 
un fond de liniște și lipsă de 
stres în Instituția Prefectului, 
în ceea ce privește intenția 
subprefectului Cristian Vla
du, de a ataca, în contencios- 
administrativ, hotărârea prin 
care acesta a fost schimbat 
din funcția de prefect, Dan 
Pricăjan a menționat că res
pectă opinia actualului său 
subaltern.

El a menționat însă că 
prefecții și subprefecții, știau, 
de la bun început, că ar putea 
veni un moment în care 
aceștia ar putea fi mutați pe 
alte posturi care se încadrea
ză in categoria celor de înalți 
funcționari publici.

Accident mortal la Leșnic
■ O persoană a murit 
și alte două au fost 
grav rănite în urma u- 
nui accident

Leșnic (T.S) - Un grav acci
dent de circulație a avut loc, 
ieri, în jurul orei 17:00, în 
localitatea Leșnic. în urma a- 
cestuia, o femeie din Constața 
și-a pierdut viața, iar alte do
uă persoane au fost- grav ră
nite, fiind transportate de ur
gență la Spitalul Județean De
va. Accidentul a fost cauzat 
de o depășire neregulamen
tară efectuată de conducă
torul unui autoturism Ford. 
„Am scos din mașină un băr

bat și o femeie care erau pli
ni de sânge. Mai era și un bă
iețel care plângea, fiind în 
stare de șoc. Dar cred că nu 
avea nimic grav. L^a ocrotit 
Cel de Sus. Apoi am văzut o 
a doua femeie care avea capul 
făcut terci. Mi-am dat seama 
că este moartă și âm lăsat-o 
acolo”, spune un alt localnic 
din Leșnic.
A murit pe loc

Potrivit primelor cercetări 
ale polițiștilor, se pare că 
șoferul Fordului a încercat să 
depășească un microbuz, dar 
a efectuat o triplare. Practic 
s-a ajuns în situația în care 
trei mașini se aflau paralele

Mașina a zburat câțiva metri prin aer (Foto: Mihaeia rama;)

pe șosea. Și pentru că nu era 
suficient loc, conducătorul 
Fordului a acroșat microbu
zul. în urma impactului, ma
șina a derapat și, având o vi
teză foarte mare, a zburat pur

și simplu prin aer aproxima
tiv cinci metri, izbindu-se de 
un copac aflat pe marginea 
drumului. Impactul a fost 
mortal pentru una dintre 
pasagere.

zi de vară până-n iarnă
Abonează-te la Orange pentru 2 ani și ai:
» 50% reducere pentru apelurile naționale în timpul săptămânii, 8 luni
■ 70% reducere pentru apelurile naționale în weekend, 8 luni
sa 200 de minute naționale + 200 de minute în rețea valabile 3 luni
• 150 de mesaje scrise în rețea cu 1,5 euro/lună, 3 luni
• trafic inclus dublu pentru pachetele Mobile Internet 5-50 MB, 8 luni
» 25 de minute naționale lunar, pe viață
• abonament gratuit 3 luni

în plus, ia-ți orice opțiune cu minute incluse și primești
100 de minute naționale valabile 3 luni

s* 100 de minute internaționale valabile 3 luni

-
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BenQ-Siemens S68, Motorola W220, Motorola W375, Motorola L7e, SPV C100, 
Sony Ericsson K610Î, LG KG810. Motorola Z3. Sony Ericsson W710i 

pană 18 31 auguat

LG KG275 
gratuit

Nokia 3110 classic
99EUR

alte surprize te așteaptă în magazine
re_____________________________________________ ______________________________________________ -_________________________ '_____ ~ .__________________________ ■ ■ ____________________

preturile nu includ TVA; oferta este valabilă în București și județul Ilfov si în județele Arad, Argeș, Brașov. Brăila, Buzău, Caras Severin. Călărași, Constanța, Dâmbovița. Dolj. Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, 
Suceava. Teleorman. Timiș, Vâlcea și Vrancea; ofertă valabilă până la 16 septembrie pentru abonamentul de 3 euro, pe 2 ani; telefoane în limita stocului; prețul pentru telefonul Nokia 3110 classic este valabil pentru abonament pe 1 an. 
restu prețunior sunt valabile pentruabonament pe 2 ani; Sagem my202C și Samsung C520 sunt disponibile după 10 august; oferta de date este valabilă pentru pachetele Mobile Internet cu trafic inclus între 5 și 50 MB activate pe 2 
ani pe ateiasi SIM cu serviciile de voce, minutele internaționale sunt valabile pentru apelurile către fix și mobil în Europa, Israel, SUA și Canada
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construirea Turnului din Pisa. 
Vtteazu este asasinat pe Câmpia Turzli.

1786 - A avut loc prima ascensi- 
une pe vârful Mont Blanc._______
1945 - Statele Unite ale Americil 
lansează a doua bombă atomică 
asupra orașului japonez Nagasaki. 
1957 - S-a născut actrița ameri
cană Melanie Griffith (foto).

1963 - S-a născut cântăreața americană Whitney 
Houston.

A murit actrița Sharon Tate, ucisă de banda 
lui Charles Manson._________________
I960-A murit medicul Constantin I. Parhon, 
președinte al Academiei Române (n 1874).
1975 - A murit compozitorul rus Dimitri Șostakovlcl 
(n. 1906)._____________
1991 - A murit prozatoarea Cella Delavrancea (n. 
1887).

170 -49' 30°minim maxim

Prognoza pentru astăzi
Cerul va fi senin. Termometrele vor 

Înregistra temperaturi minime de 17°C și 
maxime de 30°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer mai mult noros. Temperatura 

minimă va fi de 16°C, iar maxima de 30°C.
Sâmbătă. Cer . parțial senin. Minima ter

mică va fl de aproximativ 17°C, iar maxima 
de 32°C.

Calendar Crețtin-Ortodox________________________
Sf. Apostol Matia; Sfinții 10 Mucenici Mărturisitori pen
tru icoana lui Hristos; Sf. Muc. Antonin.

Calendar Romano-Catolic____________________
SF. Tereza Benedicta a crucii (Edith Stein), fc. m., 

patroană a Europei.

Calendar Greco-Catolic__________________________
S Matia, ap (+ sec I).

CURENT

Gaz metan
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Apă_________ _ ___________________ ______________
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele:
- 8.00-13.00 - în Deva, Al. Armatei, b-dul Decebai, 
bl. 14, 15, 16, 21, 22, 23.

Energie electrică_____________ _______________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice.

Șnițel de pui
Ingrediente: 300 gr. piept de pui, 3 ouă, condi
mente, 200 ml.ulei, 50 gr. făină, 25 gr.pesmet 

Mod de preparare: Se dezosează carnea și se taie în
I bucăți potrivite. în oala unde am așezat condi

mentele și puțin ulei, introducem bucățile de piept 
de pui și le lăsăm acolo. între timp batem ouăle,

T adăugăm puțin lapte, făină, pesmet, până facem o 
| pastă, iar în altă cratiță întinsă cu ulei punem puțină 

făină amestecată cu pesmet. Scoatem carnea 
așezată în condiment, și o dăm prin făină cu pes

met, iar apoi prin pasta preparată mai devreme, 1
după care o așezăm într-o tigaie încinsă cu ulei cât 
să acopere carnea. Le lăsăm până se rumenesc Se 
servesc cu cartofi nature.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Berbec _ ,,,,

în afaceri, aveți tendința să faceți greșeli șl riscați că nu vă 
puteți onora angajamentele. Nu vă precipita^ șl să accep
tați ajutorul celor din jur. Ar fl bine să nu stațl retras.

Taur

Stresat de problemele financiare, s-ar putea sâ Jigniți o per- 
JMET soană apropiată. Gândlți-vă de două ori înainte de a 
* ' deschide gural Nu este o zi bunâ pentru examene șl întâi-j

I

■ Lîtt*

4?

Soluția integrantei din numărul 
precedent: C - V - TIR - VIȘINE - 
IM - RUȘINATA - HEMATII - C - SET
- SUR - CE - OJ - DAT - U - ARAR
- CO - IST - RUJ - M - AER - BUZA
- AN - URI - ET ■ GOGONELE - SES
- D - E - UU - APAȘI - FRAG

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725

Urqențe 112

Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

I

eh

niri cu prietenii.
Gemeni

S-ar putea să vă loviți de obstacole șl să aveți senzația că 
pedalați în gol. Din fericire, prietenii vă sunt alături și încercă 
să vă ajute. Relațiile cu partenerul de viață sunt foarte bune.

Rac

Dimineața sunteți puțin confuz, nu reușiți să vă adunați și 
să vă respectați programul. După-amiază, vă reveniți din 
plin și cu puțin efort, puteți să recâștigați terenul pierdut.

Leu

Relațiile pe plan social evoluează foarte bine, iar pe plan 
financiar începeți să vă redresați. Este posibil să plecați într- 
0 delegație care vă va aduce satisfacții profesionale nes
perate.
Fecioară

Sunteți nevoit să cheltuiți o sumă cu reparația unul aparat 
casnic. Nu este exclus să vă schimbați planurile, pentru a 
da o mână de ajutor unui cunoscut care are probleme.

Balanță

Se pare că sunteți agitat, din cauza neînțelegerilor cu un 
partener de afaceri. Vă sfătuim să vă stăpâniți, chiar dacă 
descoperlți că rămâneți în pierdere. Pe plan sentimental, 
vă merge bine.
Scorpion

Dimineața s-ar putea să fiți dezamăgit pentru că nu v-a 
ieșit o afacere așa cum sperați. Nu este cazul să descura
jați, vor mai fi și alte ocazii. Este posibil să aveți probleme 
de comunicare. •
Săgetător

Se prea poate ca un prieten să vă propună un al doilea 
serviciu. Vă sfătuim să acceptați, chiar dacă nu prea vă con
vine salariul. Ar fi bine să aveți multă răbdare cu partenera'' 
de viață.
Capricorn

S-ar putea să nu mai plecați într-o călătorie, din cauza unor 
probleme. Nu vă faceți griji, pentru că nu este nimic grav. 
Pe plan sentimental, se pare că nu aveți probleme.

Vărsător

Dimineața vă propuneți să faceți treabă în casă. Din cauza 
nerăbdării, s-ar putea să fiți foarte agitat. Evitați discuțiile 
în contradictoriu și încercați să terminați ce ați îh rtl
Pești

Este o zi favorabilă relațiilor sentimentale și realizărilor pe 
plan social. în ceea ce privește activitatea profesională șl 
afacerile, vă recomandăm să fiți mai prudent.

f. w I I 
J

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:00 Isabel, în căutarea 
O iubirii (s, dramă, 

Venezuela, 2004). Cu: 
Ligia Petit, Pedro Ren
don, Caridad Canelon 

9:00 Ducesa din Duke 
El Street (ep. 4, dramă, 

Anglia, 1976) 
10:00 Garantat 100% (r) 
11:00 Poporn' zice! (r) 
11:30 Grădini de vis (doc.) 
12:00 Replay (r) 
12:50 Integrante după inte

grare
13:00 Zack și Cody, ce viață 

B minunată I (ep. 2) 
13:30 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
15:00 Teleshopping 
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
17:00 Misterele din Sankt

H Petersburg (s, dramă, 
Rusia/SUA, 2006) 

18:00 Justiție militară (s) 
18:45 Tragerile Jocker și 

Loto 5/40 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Clipe de teatru, 
clipe de viață 

2030 Teatru: Titanic vals, de 
Tudor Mușatescu. Cu: 
Radu Beligan, Ileana 
Stana lonescu, Angela 
Costache, Melania Câr 
je, llinca Tomoroveanu, 
Florian Pittiș, Valentin 
Zaharescu, Alexandru 
Drăgan, Bogdan 
Mușatescu

22:35 Sibiu 2007 
22:45 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
23:20 Telecinemateca: Pat

Garrett și Billy the Kid 
(western, SUA, 1973). 
Cu: James Coburn, Kris 
Kristofferson, Bob 
Dylan, Jason Robards. 
R.: Sam Peckinpah 

1:15 Justiție militară (r) 
2d» Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo
3D5 Dezgoiți (film, r)
430 Reflector (r)

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

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:00 Conflict în familie 
(film, r)

11:45 Taca Paca (r) 
12J3 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock, John 
Middleton

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Poirot: 0 crimă de

Crăciun (mister, Marea 
Britanie, 1989). Cu: 
David Suchet

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

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Adăpostul Domnului

(partea I) (dramă, SUA, 
2007). Cu: Kelly 
Rowan,

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

Vremea

20:30 Capcana focului 
(acțiune/dramă, 

•SUA/Canada, 2006).
Cu: Richard Burgi, 
Sarah Jane Redmond, 
Philip Granger. R.: 
John Lafia 

22:30 Știrile ProTv. Sport 
23:15 Minți criminale (s)

- Vremea
0:30 Vizitatorii 2 - 

Culoarele timpului 
(comedie/SF, SUA, 
1998).
Cu: Jean Reno, Chris
tian Clavier, Muriel 
Robin. R.: Jean-Marie 
Poire

2:55 Omul care aduce 
cartea (r)

3:00 Știrile ProTv 
4:00 Pro Motor (r) 
4:30 Adăpostul Domnului 

(partea I) (film, r)
530 La Bloc (r)
630 Emmerdale - Afaceri 
Hde familie ir>

6:00 în gura presei cu 

Mircea Badea. Revista 
presei

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

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Tinerii mușchetari 

H(serial aventuri, SUA, 
2005). Cu: Tobias 
Mehler, Karen Cliche 

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Grateful Dawg (docu- 
Omentar, SUA, 2000). 

R.: Gillian Grisman 
Acoperind un interval 
de aproape 20 de ani, 
de la mijlocul anilor 
70, Grateful Dawg 
este un tribut adus 
unei mari prietenii și 
muzicii excepționale 
care a izvorât din ea.

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

teci
19:00 Observator. Sport. 

Meteo

20:30 Neveste de fotbaliști
(divertisment)

21:45 Bahmuțeanu și 
Prigoană - Povestea 
continuă (reality-show) 

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

24:00 Crimă în Paradis 
(acțiune, SUA, 1990). 
Cu: Kevin Kilner, Mako 
Charlie, un ofițer de 
poliție, se hotărăște să 
plece in vacanță în 
Hawaii. Dar când 
ajunge acolo, el desc
operă că pe urmele 
sale se află nimeni 
altul decât criminalul 
pe care l-a urmărit ani 
de-a rândul în New 
York, cel a cărui meto
da de lucru îi este atat 
de familiară, iar pro
filul psihologic atât de 

cunoscut..

9:00 Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Uzurpa- 
toarea (s) 1230 împotriva des
tinului (s) 13:30 Prizoniera (s)

830 Tribul (doc. Marea Bri
tanie, 2004) 9:00 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:15 Miracole (s) 10:15 Plaja 
lui Măruță 12:05 Doctor Who 14:30 Mama vitregă (s) 1530 
(s) 13:00 Spellbinder (s) 13:30 ...................... .....  "
ABC... de ce? 14:30 Jobbing 
(r) 15:00 împreună în Europa! 
Em. în limba maghiară 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:20 Desco
peră românii 1630 Autostra
da TVR. Magazin regional Montecristo (s, Argentina, 
18:00 Jurnal regional 18:30 ' ..............................
Replay. Legendele fotbalului 
românesc 19:00 Arta supra
viețuirii 19:30 Ulița spre 
Europa 20:00 Celebritățile tim
pului tău 20:10 Farmece (s) 
21:00 Ora de știri 22:10 Sărbă
toarea tuturor sfinților (dra
mă, SUA, 2001) 24:05 Amer
ican Gothic (s) 1:00 Replay (r) 
1:30 Gașca celor trei (film, r)

Iubiri (s) 17:30 Poveștiri ade
vărate 18:30 Salome (s) 19:30 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
2030 Numai iubirea (s) 21:15 
Zorro (s) 22:15 Poveștiri de 
noapte 22:45 Clona (s) 23:45

2006) 0:45 Prizoniera (r) 145 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Numai iubirea (r) 3:15 Poveștiri 
de noapte (r) 3:45 Rețeta de 
acasă 4:15 Peregrina (s). Cu: 
Africa Zavala

tf‘ ; ' H't 
dMwfî*
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8:00 Nemaipomenitul Tick 
(d.a.) 830 Great Artists 9:00 
Un dragon pe nume Elliott 
(film de familie, SUA, 1977) 
11:00 Pentru o cauză dreaptă 
(s). Cu: Elizabeth Lackey, 
12:20 Look who is winning 
1430 Acapulco Heat (s) 1530 
Pitici de vară 16:30 Baronii (s) 
1730 Bere de la gheață 1830 
Știri Național TV 19:45 Viață 
de la gheață 22:00 Cronici 
paranormale (s) 23:00 Un nou 
început (s) 24:00 Vânătoare în 
zona interzisă (thriller/SF, SUA, 
1988).

8:25 Casa noastră (r) 9:45 Al 
7-lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Necunoscuta: 
Uite-o, nu e (r) (acțiune, SUA 
2005). Cu: Lea Thompson, Joe 
Penny, William R. Moses. R.: 
Armand Mastroianni 16:25 
Spitalul All Saints (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:30 S.O.S. Salvați-mi 
casa 20:45 Super Nanny 2200 
Trăsniți în N.A.T.O. - cele mai 
bune momente 22:30 Focus 
Plus 2330 Totul despre sex (s) 
24:00 CSI - Investigații (s) 
1:00 Focus (r)

. *
12:00 Teo (r) 13:15 Călătoriile 
lui Sinbad (s) 13:45 Road Ru
nner (s) 14:15 Telefonul de la 
miezul nopții (s) 15:15 Enter
tainment News (r) 1530 Divor
țați... dar împreună (s) 16:00 
Aniversare cu bucluc (corn.) 
18:00 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 19:00 Ruleta desti
nului (s) 20d» Entertainment 
News 2020 Ruleta destinului 
(s) 2130 Divorțați... dar îm
preună (s) 221» Virusul mor
tal (w.) 2*00 Camarazi de răz
boi (s) 1.15 Buv și nebune (r)

11:00 Ne privește. Talk-show 
pe teme sociale. 12:00 Știri 
1230 Teleshopping 13:05 Jur
nal european (r) 13:30 Emisi- 
une-concurs 14:35 Lumea 
cărților 15:40 Euroblitz: Jurnal 
european (r) 16:00 Non-stop 
(muzical. România, 1981) 
18:00 61 Vine presai Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Ecaterina Teodoroiu (dramă 
război, România, 1979). Cu: 
llarion Ciobanu 2230 Scopul 
și mijloacele (dramă, Româ
nia, 1983). R: Leopoldina 
Bălănuță, Cristina Deleanu 
24:00 Interzis. 030 6! Vine 
presa!

0630-07.00 Observator (r)
1630-1645 Știri locale

10:10 Batman - începuturi 
(aventuri, SUA, 2005). 1230 
Sister Act 2: De la capăt 
(comedie, SUA, 1993). 1420 
Prea multă dragoste (dramă. 
Germania, 2004). 16fl)5 Școa
la superioară de eroi (aventuri, 
SUA, 2005). 17:50 Aisene 
Lupin (acțiune, Franța, 2004). 
20:00 Tentația banilor (dramă, 
SUA, 2005). 2135 Batman - 
începuturi (aventuri, SUA, ' 

2005). 23:55 Studio 60 (Ep. 
17) 0:35 Studio 60 (Ep. 18) 
120 Birth - Nașterea (dramă, 
SUA, 2004).

14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:15 Fabrica 1650 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 17:00 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:0018:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 2ft00 
Realitatea de la 20:00 20rtJ5 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Ziarul 
Realității 22:00 1 și 1 23:00 
Ultima oră 2400 Realitatea de 
la 24:00

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10d» Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: VW Type 25 12:00 
Megaconstructori: Vânătorii 
de diamante 13:00 Curse și 
fiare vechi 14i» Dependent 
de cascadorii 15:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 16:00 
Curse 17:00 Landa Delta Inte
grale IBflO Motoddete amer
icane 19d» Vânătorii de 
mituri 20d» Cum se fabrică 
diverse lucruri? 21 d» Zonă 
mortală 22M Armele «toru
lui: în loc de gloanțe 23:00 
Mașini de viteză 24300 Cian 
se fabrică decree lucrai?
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Amplasarea aparatelor radar în data da 
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- DN 68: Sarmizegetusa;
- DN 7: Slmerla - Orăștie;
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> )6L Dtva; Calea Zarandulul (D.N.7), B-dele 22 Decern-

’Jiferle, Decebal șl N. Bălcescu, str. M. Emlnescu.
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HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stOD, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ©-» 717659.
Farmacia .Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.©-» 748080.
Farmacia .Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 
713045.
DEVA
Farmacia .Bella Farm", non step, b-dul Decebal, bl. 

idiriiS. ©-» 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-» 211616, 224488.

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

FIA 0,3800 -4,28
TLV 0,9550 +2,14
5IF5 4,5000 +2,97
SIF2 3,8500 +5,19
SIF1 4,0000 +2,30
SIF4 2,6800 +2,29
SIF3 2,6100 +1,95
BRIC 4,1300 +5,36

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

- Reguli:
) 19.. x.
9n;. In fiecare
; )£ bloc sunt 

câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte.

■ i 
Ci
- i
-■»

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.
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Avansați

Producătorii anunță scumpiri
1 Unele alimente și 
mai nou mobila sunt 
câteva dintre produsele 
care se vor scumpi.

Clara PAs___________________ _
tlirt.pnenformmtdli.ro

Deva ■ După anunțul făcut 
de firmele de panificație, cum 
că vor scumpi pâinea din cau
za recoltelor mici de grâu ob
ținute în acest an și alți pro
ducători din industria ali
mentară susțin că prețul la 
unele produse va crește până 
la finele anului cu procente 
Îngrijorătoare pentru buzu
narul consumatorilor. Astfel, 
președintele patronatului de 
profll-Romconserv, Aurel Tă- 
nase, a declarat că prețul con
servelor de legume și fructe 
s-ar putea majora în acest an 
cu 30-50%, din cauza lipsei de 
materii prime, ca urmare a se
cetei care a afectat legumicul

Produsele de Import sunt o concurență puternică pentru cele autohtone

torii. Potrivit acestuia, fabri
cile de conserve produc la mai 
puțin de 30% din capacitate, 
deoarece oferta de materie 
primă de pe piață este scăzută.

Costul mobilierului destinat unei camere începe de la minimum 
2500 de lei.

Producția de conserve de legu
me și fructe este estimată pen
tru acest an la 30.000 - 40.000 
de tone, față de 160.000 de tone 
obținute anul trecut, conform 
datelor Romconserv. „Majo
rarea prețurilor va afecta 
vânzările, mai ales pentru pro
dusele fabricate în România. 
Să nu uităm că mare parte a 
conservelor de legume și 
fructe se vând în supermarke- 
t-uri, care au produse similare 
din import. Dacă prețul aces
tora din urmă va fi mai mic 
decât cel al produselor auto
htone, cel care va pierde, con
form legilor concurenței, va 
fi producătorul român. în 
județ se vând foarte bine con
servele cu pastă de roșii, cele 
de pate, zacusca (în perioadele 
de post) și murăturile (cu pre

ponderență în anotimpul 
rece)”, declară patronul unei 
firme de distribuție din Deva.
Mobila ■ un lux

Producătorii din industria 
de profil anUnță majorări de 
prețuri pe această piață. Pre
țul mobilei în România va 
crește anual, în următorii șap
te ani, cu 5-7%. Comercianții 
spun că viitoarele creșteri de 
preț sunt necesare pentru ali
nierea la media europeană, 
față de care, în prezent, mobi
la din România este de două 
ori mai ieftin#. Pe de altă 
parte, un alt factor care va 
determina creșterea prețurilor 
este majorarea costurilor de 
producție. în domeniul mobi
lei, cele mai mari vânzări se 
înregistrează vara.

Exista și rromi norocoși
■ Trupa de dansuri 
rromanes „Rroma Bax- 
tale" va participa la un 
festival național.

Orăștie (D.I.) - între 11 și 
17 august va avea loc, la Cos- 
tinești, festivalul de tradiții 
populare rromanes, festival la 
care și-au anunțat partici
parea 17 formații din 15 ju
dețe. 14 copii și tineri rromi 
din Orăștie, membrii gru
pului folcloric „Rroma Bax- 
tales”, vor prezenta costumul 
lor pop’ Iar și vor susține un 
specta '.colo.

în Orăștie rromii au venit 
în două etape. Vătrașii (cără
midarii) sunt aici încă din 
1880, dar nomazii au ajuns a- 
bia în 1969. Costumele popula
re pe care le vor purta orăș- 
tienii la Costinești sunt inspi
rate din tradițiile celor două 
grupuri. „Ne-am străduit să

Dansurile rromanes sunt tot mai apreciate de spectatori

includem toate elementele 
originale în costumele noas
tre, și au fost dificil de real
izat și destul de costisitoare.

Rromii din Orăștie sunt 
oameni modești, deplasarea 
noastră la festival include 
multe cheltuieli și va fi difi
cil să le acoperim pe toate. 
Numai transportul dus -

întors ne depășește posibilită
țile”, spune Geza Rafael Șan- 
dor, profesorul coordonator al 
grupului. Optimiști însă, și-au 
denumit grupul „Rroma Bax- 
tale”, adică rromi norocoși. 
Speră ca numele oficial să le 
poarte noroc atât la Cos
tinești, cât și la alte specta
cole la care vor participa.

Vizită
Deva (M.S.) - Unul din

tre foștii lideri ai mine
rilor din Valea Jiului, Do
rin Loiș, condamnat la 
cinci ani de închisoare 
pentru mineriada din ia
nuarie 1999, speră să fie 
eliberat condiționat în de
cembrie anul viitor. Loiș 
s-a întâlnit ieri, în Peni
tenciarul Bârcea Mare, cu 
vicepreședintele LSMVJ, 
Arpad Șipoș, care i-a adus 
un pachet cu alimente din 
partea foștilor colegi de 
sindicat. „Dorin are o sta
re de spirit bună. Acum 
caută să facă actele nece
sare pentru cele 45 de zile 
cât a stat în arest pre
ventiv la Penitenciarul 
Rahova. Speră să fie eli
berat condiționat în luna 
decembrie a anului vii
tor”, a declarat vicepre
ședintele LSMVJ.

Deținuții au vizitat 
gimnastele
83 Câțiva tineri privați 
de libertate au vizitat 
gimnastele care se 
antrenează la Deva

Hannelore Acârnulesei

Deva - Un număr de 14 
tineri deținuți de la Peniten
ciarul de maximă Siguranță 
Bârcea Mare au fost în vizită 
la gimnastele de la Deva. Ti
nerii, dintre care opt minori, 
au vizitat Liceul Sportiv, un
de se antrenează lotul națio
nal de Gimnastică al Româ
niei.
în scop de socializare

Acțiunea, organizată in 
colaborare cu fundația ..Trei

povești”, a avut ca scop rein
tegrarea tinerilor privați de 
libertate în societate, după ce 
își vor fi ispășit pedeapsa. 
„Principalul scop al acestei 
acțiuni este resocializarea 
tinerilor. Țin să menționez că 
este prima vizită la Liceul 
Sportiv. Au mai avut loc ast
fel de acțiuni și cu alte cate
gorii de persoane private de 
libertate”, afirmă Gabriel Ve- 
sa, purtătorul de cuvânt al 
Penitenciarului de Maximă 
Siguranță Bârcea Mare.

Tinerii au vizitat sălile 
unde se antrenează cele care 
au urcat pe podiumurile lu
mii și chiar au putut asista la 
un antrenament al Lotului 
Național de Junioare la Gim
nastică Aerobică, aflat pentru

i

Deținuții au urmărit antrenamentul gimnastelor

o lună la Deva. Gazdele, pri
mitoare, au fost la fel de sur
prinse ca și vizitatorii lor. „A 
fost o vizită inedită. Nu știam 
cum va decurge, dar, iată, s- 
a desfășurat foarte bine, iar 
copiii și tinerii s-au compor
tat normal”, afirmă Adrian 
Liga, directorul Colegiului

Național Sportiv „Cetate” 
Deva. Cât despre deținuți, ei 
cred că le sunt folositoare ast
fel de ieșiri. Ei spun că ast
fel suportă mai ușor detenția. 
Tinerii privați de libertate au 
primit, la plecare, din partea 
gazdelor câte un corn, un măr 
și un pahar cu apă rece.

http://www.phoneone.info
tlirt.pnenformmtdli.ro
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Ansamblurile folclorice vor susține spectacole până duminică www.huon.ro

TRADIȚII 
POPULARE

Tineri dansatori

Cinci culturi reunite la Deva

Ansamblu folcloric din zona Moldovei

■ Peste 300 de copii și 
tineri participă la Festi
valul internațional de 
folclor „Carpatica".

Deva (M.S., R.R.) - Peste 300 
de dansatori, din cinci țări 
ale lumii, iau parte, începând 
de ieri, la Festivalul interna
țional de folclor pentru copii 
și tineret „Carpatica”, ce va 
avea loc în mai multe loca
lități din județul Hunedoara.

Festivalul se află la ediția 
a opta și se bucură de pre
zența unor grupuri de folclor 
din Franța, Turcia, Bulgaria, 

Serbia și România, țara noas
tră fiind reprezentată de dan
satori din județele Olt, Caraș- 
Severin, Timiș, Iași și Hune
doara. „Festivalul își propune 
să păstreze și să promoveze 
cultura tradițională. Mani
festarea contribuie la dez
voltarea relațiilor între tineri 
și la cunoașterea obiceiurilor 
popoarelor”, a declarat direc
torul Festivalului Carpatica, 
Dumitru Lăsconi. Deschi
derea oficială a festivalului a 
avut loc ieri cu o paradă a 
portului popular pe princi
palele artere de circulație din 
Deva și cu un spectacol sus

ținut în față Casei de Cultură 
a municipiului. Vor mai 
urma spectacole la Brad (joi), 
la Deva, la poalele Cetății 
(vineri), pentru ca sâmbătă, 
grupurile să evolueze în ora
șul Hațeg. Festivalul se va 
încheia duminică în comuna 
Certej, dansatorii fiind invi
tați să participe la o mani
festare dedicată numelui fos
tei localități minerești.
Iubitori de folclor

Devenii iubesc muzica po
pulară autentică. Nici dansu
rile populare nu le sunt stră
ine. „Știu să dansez pe muzi

că populară deoarece părinții 
mei sunt originari de lângă 
Dobra și din Munții Apuseni. 
Cântecele populare îmi plac 
foarte mult”, spune Alina Si
mina, din Deva. „Sunt ins- " 
tractor la Ansamblul „Pădu
reanca” din Deva și atunci, 
automat, încerc să promovez 
folclorul tinerilor deveni”, 
spune Andrei Gabor. „Ascult 
cântecele populare originare 
din Ardeal și Banat. Pe lângă 
faptul că ascult muzică și 
dansez. încerc să păstrez 
toate tradițiile specifice săr
bătorilor românești”, susține^. 
Radu Rus, din Deva.

Repetiție înainte de spectacol Toboșar Dansatori din Turciala festivalParticipanții

Alina Simina Public spectator Gabor Andrei Radu Rus •.Foto D V

http://www.huon.ro


• Concurs de popice. Echipele SC Kos- 
zlog (Ungaria), Jiul Petrila, CS Siderurgica 
Veterani și CS Siderurgica, vor participa 
sâmbătă, 11 august, la Cinciș, la un con
curs internațional de popice, organizat cu 
ocazia Zilei Siderurgistului. (C.M.)

flop violenței în sport
Deva (C.M.) - Sportul se confruntă cu o 

escaladare a violenței, astfel că reprezen- 
i&iți ai grupărilor sportive din județ au fost 
mVitați să participe, azi, la Prefectura Jude
țului, la ședința Comisiei Județene de Ac
țiune împotriva Violenței în Sport. Marieta 
Ucu, directorul DSJ Hunedoara, va prezenta 
obligațiile asociațiilor sportive care organi
zează competiții pentru prevenirea actelor 
de violență pe stadioane. Reprezentanții jan
darmeriei, general de brigadă Viorel Sălan 
și colonel Robert Vâță, vor face o analiză a 
situației violenței pe stadioanele din județ 
și vor prezenta măsurile prevăzute pentru 
asigurarea ordinii. Mircea Sîrbu, președin
tele AJ Fotbal Hunedoara, va prezenta nor
mele pe care trebuie să le îndeplinească sta
dioanele și sălile de sport pentru a fi omolo
gate ca să găzduiască competiții sportive.

Marieta ilcu

1 Record de transferuri în 
campionatul Spaniei

Madrid (MF) - Valoarea transferurilor 
realizate în campionatul Spaniei a depășit 
în această perioadă un record vechi din a- 
nul 2000, până în prezent cheltuindu-se 361,2 
milioane de euro, scrie, miercuri, cotidianul 
ABC, citat de AFP. în 2000, la începutul pe
rioadei „galactice” a Realului, valoarea to- 
tală a transferurilor a atins 350 de milioane 

R* de euro, ca urmare a achiziționării portu
ghezului Luis Figo, pentru 60,3 milioane de 
euro. Perioada de transferuri se încheie la 
31 august, astfel că cifra atinsă ar putea 
crește. în acest an, principalii responsabili 
de această creștere sunt Atletico Madrid și

Barcelona, scrie ABC. Clubul madrilen a 
llieltuit 84 de milioane de euro pentru șapte 
transferuri, între care cele ale portughezu
lui Simao și uruguayanului Diego Forlan fi
ind deosebit de scumpe (25, respectiv 21 de 
milioane de euro). Pe locul doi se află FC 
Barcelona, cu 71,5 milioane de euro, care a 
plătit pentru francezul Thierry Henry 24 de 
milioane de euro și pentru argentinianul 
Gabriel Milito 20,5 milioane de euro. Cam
pioana en titre, Real Madrid, nu ocupă deo
camdată decât locul trei, cu 30 de milioane 
de euro, doar pentru brazilianul Pepe (cei
lalți jucători au venit liberi de contract).

De la Steaua II, la Minerul 
Lupeni

Lupeni (C.M.) - Divizionara secundă Mi
nerul Lupeni a obținut semnătura a trei ju
cători pe care antrenorul Marin Tudorache 
îi dorea foarte mult în lot. Primul este mij- 

£ locașul de 21 de ani, Marius Roman, venit 
de la echipa a doua a Stelei, iar al doilea 
este Marian Melcea, în vârstă de 16 ani, a-. 
dus de la juniorii Universității Craiova. Al 
treilea este fundașul echipei Astra Ploiești, 
Cristi Oprea, care a semnat un contract pe 
doi ani de zile cu Minerul. „Sunt trei jucă
tori foarte talentați și sunt bineveniți având 
in vedere intențiile noastre de a reîntineri 
lotul pe care îl avem”, a declarat antrenorul 
principal Marin Tudorache. Pe de altă par
te, Marin Tudorache a afirmat că Jiul, FC 
Argeș și Gaz Metan Mediaș sunt principa
lele candidate la lupta pentru promovarea 
în Liga I. „Noi avem obiectiv doar salvarea 
de la retrogradare pentru că deocamdată a- 
tât ne permitem”, a mai spus Tudorache.

Noul Ajax mai are de
■ Corvinul a învins la 
scor Textila, dar jocul 
hunedorenilor încă 
scârție serios.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@infarmmedia.ro

Hunedoara - Strategia con
ducerii FC Corvinul de a vin
de toți jucătorii care au avut 
oferte și a aduce alții tineri 
în schimb pentru a le crește 
cota, după modelul clubului 
olandez Ajax Amsterdam, îi 
dă mari bătăi de cap antre-
norului Titi Alexoi. Pus în si
tuația de a încropi în doar 
câteva săptămâni o echipă ca
re să facă față pretențiilor li
gii secunde, tehnicianul hu- 
nedorean a constatat și ieri,

Mmmmmmm (Foto: T. Mânu)

la amicalul cu Textila Cis- 
nădie că mai are mult de 
muncă. FC Corvinul a învins 
cu 4-1, însă dincolo de scor, 
exprimarea în teren a tinerei

FC Corvinul 2005 Hunedoara - Textila Cisnădie 4-1
Au marcat: Danciu (min. 14), Subțirelu (min. 30 autogol), Suciu (min. 34), 
R. Cristian (min. 76 din penalty) / lane (min. 15)
FC Corvinul: Pascal - Vișan, Oltean, Hațegan, B. Nicolae - R. Cristian, Găman, 
Pavel, Danciu - Fotescu, Ungurean (20 Suciu). Au mai jucat: Opric - Pădurar, 
Ionică, Stupar, Duralia, Blaga, Cristea, Stroia, Loghin. Antrenor - Titi Ale
xoi.
Textila: Pițigoi - Subțirelu, Cotora, Coțofanu, Cristea - D. Nicușor, M. Marin, 
CI. Drăgan, Cîrceanu - lanc, Pomerean. Antrenor - Jean Gavrilă.
Arbitru: Daniel Haidiner (Hunedoara).

Luptă la categorii olimpice
Deva (C.M.) - Cele mai valo

roase luptătoare de la CSS 
Deva, .Alina Pogăcian și Ale
xandra Leucă, antrenate de 
Cosmin Văcărașu și Suraj Mo- 
ravan, vor participa, la finalul 
săptămânii, la “Memorialul 
Ion Cornianu” de la Brașov, 
competiție înscrisă în calen
darul federației internaționale. 
“Internaționalele României 
constituie un concurs foarte 
puternic și dificil. Se luptă

doar la cele patru categorii 
olimpice, astfel că atât Alina, 
cât și Alexandra vor lupta la 
categorii superioare de greu
tate, față de cele la care con
curează de obicei. Pogăcian 
care e vicecampioană națio
nală la categoria 51 kg, va lup
ta la categoria 55 kg, iar 
Leucă, medaliată cu argint la 
categoria 59 kg, va lupta la 
categoria 63 kg”, explicau 
antrenorii sportivelor devene.

echipe hunedorene a avut nu
meroase lacune, dovadă că 
mai simt multe lucruri de pus 
la punct pentru îmbunătăți
rea jocului. “Jucătorii noștri 
sunt tineri și vin de la eșaloa
nele inferioare, astfel că tre
buie lucrat mult la mentali
tatea lor. Facem pași mici la 
îmbunătățirea jocului, dar a- 
vem nevoie de multă răbda
re și multă muncă pentru a 
progresa cu adevărat. Jocul 
de azi a fost un câștig doar 
pentru că mi-a adus argumen
tele necesare ca să stabilesc 
componența echipei de bază. 
Au fost câțiva jucători care

au răspuns cerințelor, dar în 
ansamblu, jocul m-a nemul
țumit”, afirma Titi- Alexoi, 
antrenorul Corvinului.

Adversar subțirel
Hunedorenii au fost în des

tule momente dominați și nu 
au avut prea multe ocazii, în 
contextul în care adversarul 
era unul din liga a IlI-a. însă, 
întâmplător sau nu, au găsit 
exact punctul slab al textiliș- 
tilor, respectiv flancul stâng, 
și pe acolo și-au creat majori
tatea ocaziilor de gol.

Deschiderea scorului a ven
it după o gafă a fundașului 
stânga de la Textila, Subțire
lu, de care a profitat Danciu, 
iar golul de 2-1 l-a marcat 
chiar fundașul amintit în pro
pria poartă. La golul trei, R. 
Cristian a slalomat tot pe 
banda stângă și a centrat ide
al pentru Suciu, iar la golul 
patru, B. Andone a făcut o 
cursă în aceeași zonă stângă 
și a scos un penalty. 
Următorul amical al Corvi
nului va avea loc sâmbătă, în 
compania Minerului Lupeni, 
ocazie cu care va fi prezen
tat oficial și lotul de jucători 
cu care se va aborda noul 
campionat.

rvj

Cursă directă
ARAD - STUTTGART

din 1 septembrie

Pe invers
Petroșani (C.M.) - Jiul Pe

troșani a pierdut, ieri, pe te
ren propriu, cu 1-2 meciul a- 
mical cu Minerul Lupeni, iar 
managerul general, loan Sdro- 
biș, a afirmat că are convinge
rea că echipa sa va promova 
foarte curând în prima ligă. 
“Trebuie să avem răbdare și 
veți vedea ce repede vom re
veni unde am fost”, a declarat 
Sdrobiș. Mult mai pesimist s- 
a arătat cu o zi înainte de a- 
cest joc, antrenorul Gheorghe 
Poenaru, care după victoria 
de sâmbătă cu Corvinul apre
cia că favorită la promovare 
este FC Argeș. Golurile învin
gătorilor au fost marcate de 
Niculescu '42 și Chițu '48, în 
timp ce pentru Jiul a înscris 
Csik '65 autogol. Jiul va sus
ține joi un alt joc amical cu 
Gloria Arad, de la ora 18.00, 
la Petroșani. Jiul a folosit la 
partida cu Minerul echipa a 
doua, Gheorghe Poenaru ali- 
niind următoarea formulă de 
joc: Anton - Drăghici, Matei, 
Stancu, Petrescu - Tismănaru, 
Floricel, Antohie, Abuzătoaie
- Vidrariu, Afren. La Minerul 
Lupeni au jucat: Mecea - Ma
rius Pop, Csik, Luca, Tâlvan
- Diaconescu, Marcel Rus, 
Apostol, Daj - Chițu, Nicules
cu.

loan Sdrobiș

www.aeroportutorad. ro

mailto:ciprian.marinut@infarmmedia.ro
http://www.aeroportutorad


• Record. Valoarea transferurilor rea
lizate în campionatul Spaniei a depășit în 
această perioadă un record vechi din anul 
2000, până în prezent cheltuindu-se 
361,2 milioane de euro, a scris, miercuri, 
cotidianul ABC.

Controale
Beijing (MF) - Aproxi

mativ 4.500 de controale 
antidoping vor fi' efectu
ate la Jocurile Olimpice 
de la Beijing, pentru a 
evita o repetare a scan
dalului produs la Olim
piada de la Atena din 
2004, a declarat preșe
dintele Comitetului Olim
pic Australian, John Coa
tes.

Sub papuc?
Manchester (MF) - Ma

nagerul clubului Man
chester United, Alex Fer
guson, va rata ultimele 
meciuri de pregătire ale 
echipei sale, care va ju
ca la Belfast și Dunferm
line in, această seară, 
din cauza sofiei, care i-a 
cerut să o ajute să se 
mute în noua lor casă, 
informează The Sun.

Alex Ferguson (Foto: epaj

Bernd Schuster
(Foto: EPA)

Nemul
țumire 
Madrid (MF) - Antre
norul echipei Real 
Madrid, Bemd 
Schuster, a început 
să se enerveze în 
așteptarea de noi 
jucători pentru 
întărirea echipei, mai 
ales liniei de mijloc, 
scrie presa spaniolă. 
„Nemulțumirea lui 
Schuster", a titrat, 
miercuri, cotidianul El 
Pais, subliniind că ofi
cialii campioanei 
Spaniei nu pun la 
dispoziția tehnicianu
lui jucătorii care i-au 
fost promiși.
Printre acești jucători 
se află Kaka, CeSc 
Fabregas, Cristiano 
Ronaldo, Arjen 
Robben, ale căror 
planuri de transfer 
s-au evaporat sau 
întârzie să se 
materializeze.

Becali, 
■ Finanțatorul echipei 
Steaua a uitat de promi
siunile de pace față de 
Borcea și Dinamo.

București (MF) - Finanțato
rul FC Steaua, Gigi Becali, a 
declarat, marți, că Dinamo 
București este o echipă puter
nică și nu ar trebui lăsată să 
se întărească.

„Dinamo e o echipă puter
nică, nu trebuie lăsată să se 
întărească. Nu trebuie să-i las 
să respire. Cum văd un jucă
tor, îl cumpăr eu imediat”, a 
spus Becali.

Gigi Becali a afirmat că di
rectorul general al FC Dina
mo, Cristian Borcea, nu poate 
să facă război cu el, așa cum 
nu poate nicio furnică. „Am 
hotărât să termin prietenia 
cu Borcea și cu asta basta. 
Nu putem să fim prieteni, 
dacă tu mă furi pe la spate. 
Borcea nu poate să facă un 
război cu mine, cum nu poate 
nicio furnică. El este un 
omuleț mic, un pitic”, a com
pletat Becali.

Finanțatorul stelist a men
ționat că în acest debut de se
zon nu a văzut tendințe ale 
arbitrilor, în afara lui Sorin 
Corpodean. „Nu am văzut ten
dințe în astea două etape, de
cât la Corpodean, care l-a eli
minat pe Tudose de la Buzău. 
Corpodean trebuie să plece

în război cu Dinamc

Gigi Becali acuză, din nou, pe Dinamo ți pe Borcea (Foto: fai

din arbitraj, ăsta e cancer. 
Lajos e un arbitru vechi, nu 
a furat, dar a ciupit, dar el 
poate să se îndrepte, chiar și 
Corpodean”, a adăugat Becali.

Referitor la conflictul pe 
care îl are cu suporterii ste- 
liști, Becali a spus: „Am infor
mații că sunt vreo 30-40 care 
nu vin pentru meci, ci ca să 
se bată. Am înțeles că se îm

part 20 la 20 și se bat cu cio
mege, cu bâte. Am cheltuit 
700-800.000 de euro pentru sis
temul de supraveghere. Am 
angajat BGS-ul pentru că nu 
aveam cum să mă fac de râs 
în Europa. Eu vreau pace cu 
suporterii, nu război. E posi
bil să se facă o intoxicare a 
unor suporteri, poate să o 
facă chiar Borcea. Vor fi zece

camere, pe lângă cele car 
sunt deja montate, să-i ider 
tificăm pe cei care fac scaii 
dai și nu îi mai las cinci an 
pe stadion, după legea Becali 
Am vorbit cu vreo doi dii 
galerie și le-am zis să m; 
înjure pe mine și să lase scan 
dalurile. Nu ar fi o problem! 
asta, dar nici nu mi se part 
normal” - a spus Becali.

Semnături pentru Niculae

Icoană, cadou
București (MF) - Gigi Becali i-a oferit o 

icoană președintelui clubului Zaglebie 
Lubin, Robert Pietryszyn, la dineul oficial 
de la McMoni’s, înaintea partidei din manșa 
secundă a turului doi preliminar al Ligii 
Campionilor.

Becali nu a stat decât 15 minute la dineul 
oficial, din partea Stelei rămânând președin
tele CA, Valeriu Argăseală, și managerul 
sportiv Adrian Ilie. „Am venit din politețe 
și din respect. Am stat doar 15 minute pen
tru că nu am astâmpăr. Mai bine mă omor 
decât să stau la masă. Am stat ca pe 
ghimpi” - a declarat Becali.

Inverness (MF) - Petiția 
pentru acordarea permisului 
de muncă în Scoția lui Ma
rius Niculae, depusă de parla
mentarul scoțian, David Ste
wart, a strâns peste 1.400 de 
semnături, și va fi prezentată 
la apelul depus de clubul sco
țian, informează The Inver
ness Courier. „Sunt absolut 
surprins de răspunsul fanilor 
nu doar din Inverness și High
land, ci din toată Scoția și 
chiar Australia și Canada. Cred 
că răspunsul fanilor este lău
dabil și sper că judecata logi
că va câștiga. Sper ca apelul, 
cu suportul public, care cred 
că este fantastic, să conducă 
la rezultatul corect miercuri 
șl fotbalistul să poată juca de 
atunci”, a declarat inițiatorul 
petiției, David Stewart.

Marius Niculae a primit un ajutor nesperat, când era „la pământ"
(Foto: EPA)

„Suntem încântați de răs
punsul on-line superb al su
porterilor. Arată că ne spri
jină până la capăt să luptăm 
pentru a legitima un jucător

cu 28 de selecții la națională 
și care a jucat în finala Cupei 
UEFA din 2005”, a declarat 
președintele clubului Inver
ness, Alan Savage.

Villalta, nu!
București (MF) - Dina

mo a transmis miercuri 
la UEFA lista jucătorilor 
pentru partidele cu SS 
Lazio, din turul III pre
liminar al Ligii Campio
nilor, peruanul Miguel 
Villalta lipsind din cauza 
faptului că oficialii gru
pării din Șoseaua Ștefan 
cel Mare nu au primit 
acordul de transfer de la 
Sporting Cristal.

Pe lista de 29 de jucă
tori transmisă către forul 
european al fotbalului se 
regăsesc Lucian Goian și 
Ze Kalanga, în ciuda fap
tului că mijlocașul ango
lez refuză în continuare | 
să se prezinte în Ștefan 
cel Mare.

Refuz. Atacantul Alessandro Del 
Piero a refuzat să-și prelungească 
înțelegerea cu gruparea Juventus Tori
no, care îi propusese un an de contract 
cu un salariu redus, a anunțat, mier
curi, cotidianul Gazzetta’dello Sport.

(Foto: EPA)

Vor boicot la J.O.
Washington (MF) - Un 

proiect de rezoluție a fost 
prezentat la Camera repre
zentanților a Statelor Unite, 
prin care se cere boicotarea 
Jocurilor Olimpice din 2008 
de la Beijing, dacă regimul 
comunist nu încetează să 
încalce drepturile omului.

Rezoluția, susținută de 
opt reprezentanți republi
cani, cere de asemenea Bei- 
jing-ului „să nu măi sus
țină gravele Încălcări ale 
drepturilor omului comise 
de guvernele din Sudan, 
Birmania și Coreea de 
Nord”.

Această rezoluție va fi

discutată la Începutul lunii 
septembrie, când parlamen
tarii americani se vor În
toarce din vacanță.

în textul rezoluției, Jocu
rile Olimpice de la Beijing 
sunt comparate cu cele 
organizate la Berlin, în 
1936, sub regimul nazist. 
„Integritatea țării gazdă are 
cea mai mare importanță, 
pentru a nu păta onoarea 
sportivilor participant sau 
caracterul Jocurilor Olim
pice”, se menționează în 
proiect.

Jocurile Olimpice de la 
Beijing vor începe peste un 
an, în 8 august 2008.

Injurii rasiste
Londra (MF) - Atacantul 

francez al echipei Glasgow 
Rangers, Jean-Claude Darche- 
viile, și coechipierul său Da- 
Marcus Beasley, au afirmat 
că au fost victime ale injuri
ilor rasiste proferate de su
porterii formației muntene- 
greze Zeta Goluboyci, marți 
seară, în turul doi preliminar 
al L.C.

„Este o problemă pe care 
FIFA și UEFA trebuie să o 
combată și să o rezolve. Sun
tem în secolul XXI și tot mai 
avem probleme cu rasismul. 
Nu este normal”, a declarat 
Beasley, după meciul câștigat 
de Glasgow Rangers cu scorul 
de 1-0.

UEFA a deschis deja o

anchetă. „Este un incident pe 
care îl luăm foarte în serios. 
Avem o politică de toleranță 
zero față de acte rasiste în 
stadioane. După ce se va în
cheia ancheta, vom lua sanc
țiunile care se.impun”, a de
clarat William Gaillard, direc-1 
torul de comunicare al UEFA.

Lazio vrea întăriri
Roma (MF) ■ Cotidianul 

Corriere dello Sport, citat de 
agenția Calciomercato, a a- 
nunțat, miercuri, că oficialii 
clubului Lazio Roma, adver
sara formației Dinamo Bucu
rești în turul trei preliminar 
al Ligii Campionilor, ar vrea 
să-l readucă la echipă pe mij
locașul de la FC Valencia, Ste
fano Fiore. Varianta revenirii

lui Flore, care a mai jucat 
pentru Lazio în perioada 2001- 
2004, a apărut după acciden
tarea mijlocașului francez 
Mourad Meghni.

Stefano Fiore, în vârstă de 
32 de ani, se va întâlni vineri 
cu oficialii grupării spaniole 
pentru a încerca să-i convin
gă să-l cedeze definitiv la o 
altă formație. Stefano Fiore ar putea fi salvarea romanilor (Foto:
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Vând ap. 2 camere (03)

ramimo ro
• 4 apartamente cu 2 și 3 camere, in vili 
cu spălătorie și uscătone, boxă la demisol, 
curte interioară, țpăifriă, zonă rezidențială, 
in Deva. Tel. 0768/340262. (12/64»)

• Deva, Kogălniceanu, bL D7, etaj 4, sc. 1, 
renovat complet, gresie, faianță, centrală 
termică, geamuri termopan, ușî noi, preț la 
vedere. Tel. 0752/429379, 0747/999831. 
(1/31X7)

• Deva, ultracentral, etaj 2 din 4, suprafață 
utilă 50 mp, balcon, centrală termică, bine 
întreținut, mobilat și utilat, ocupabil 
imediat, preț 464)00 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619.(6/24»)

• Deva, zona Miorița, confort 1, contorizări apă 
gaz, preț 140.000 lei. Tel. Tel. 223336. (T)
• Deva, zona Miorița, semidecomandate, 50 mp, 
ocupabil imediat, preț 115.000 lei. Tel. 
0745/253413. (T)
• Hunedoara, zona OM. Relații la tel. 
0723/487720. (T)
• zona Dacia, parchet laminat, gresie, faianță 
lavabil, usă metalică termopan, complet contor- 
izat, preț 85.000Ron, tel. 0745/786.578. (A0)
• zona Aleea Jiului, et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță CT, termopan, balcon închis, preț 
125.000 Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)
• zona Zamfirescu, parchet, gresie, faianță CT, 
ușă metalică instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)
• zona Uzo Balcan, et. intermediar, parchet 
laminat, gresie, faianță lambriuri, CT, ușă 
metalică lavabil, preț 87.000 Ron neg., tel. 
0745/786578. (A0)
• zona Gojdu, et. intermediar, apometre, repar
titoare, balcon, ocupabil imediat, preț 135.000 
Ron neg, teln 0745/786.578. (A0)
• dec, zona I. Corvin, et. bun, ST-55 mp, parchet, 
termopane, CT, amenajat, preț 155.000 Ron neg, 
tel. 0745/786.578.(AO)
• Deva, et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ron, tel. 215212. (Al)
• balcon închis, parchet repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)
j semidecomandate, contorizări, termopane, 
■menajat, et. 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg., 
Tel. 0740/210780. (Al)
• Daciă 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, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
moderne, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări Ultramoderne, centrală termică preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• str. Zamfirescu, bloc de cărămidă etaj 1, cu 
balcon închis, parchet, gresie, faianță, reparti
toare, zonă liniștită, ocupabil imediat, preț 
135.000 lei neg., tel. 0745/302200, 0723/ 
£51498.0254/232808. (A4)
• zona Gojdu - central, cu centrală termică, 

termopan, fără modificări, preț 135.000 lei nego
ciabil, tel. 0740/535095,0788/165702,232808. (A4)
• zona Decebal ■ Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50.000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
urgent, apartament 2 camere, zona Astoria, etaj 
bun, cu balcon, centrală termică, termopan, uși 
schimbate, totul nou, renovat recent, ocupabil 
imediat, preț 108.000 lei negociabil, tel.

i, 0723/251498,232808. (A4)

• zma L Creangă • ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți, preț 165.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0745/302200,232808 (A4)
■ urgent, dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, etl, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231300,0740/317314. (A9)
• dec, contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231.800. (A9)
• dec, modificat, parchet, CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva, preț neg., tel. 231300,0740/317.313. 
(A9)
• dec, amenajat Integral, (gresie, faianță, 
parchet, CT, uși interioare schimbate, 
termopane), et3, zona Mărăști Deva, preț 50.000 
Euro, tel. 231.800,212.141. (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)
• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (AI)
• 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. 231.800. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, Împăratul Traian, decomandate, bloc 
cărămidă etaj 1, 2 băi, centrală termică 
termopane, faianță gresie, parchet, 2 balcoane 
închise, boxă Tel. 219068, 0723/341591. între 
orele 16 ■ 21, Fără intermediari. (2/808)

• Deva, zona Dorobanți, 80 mp, 2 băi,
geamuri termopan, centrală termică pereți 
izolați, dotări modeme, mobit complet Tel 
0720/005452.(4/7.08)

• dec, zona Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et. bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578. (A0)
• dec, zona Trident, 2 băi, parchet, gresie, 
faianță, CT, termopane, preț 215.000 Ron neg., 
tel. 0745/786.578 (A0)
• dec, zona Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, renovat, 
gresie, faianță termopan, ocupabil imediat, preț 
180.000 Ron neg., tel. 0745/786.578 (A0)
• 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)
• Mihai Viteazul, dec., et. 2, 2 băi, parchet, 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat, preț 65.000 euro, tel. 0745/3157893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat 2 bă, 
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 L bid. Decebal • Opera, cu 2 bă, 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808 (A4)
• zona M.Viteazul - piață cu 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță preț 66.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703, 
232808 (A4)
• 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)
• urgent preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă tel.
231.800. (A9)

• dec, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță spoturi), 
termopane, etl, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg., tel. 0740/317314. (A9)
• dec, boxă și garaj sub bloc, zona T. Maiorescu 
Deva, preț 75.000 Euro, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg., tel. 231500. 
(A9)
Idee, 2 băi, et intermediar, zona CEC Deva, tel.
231.800. (A9)
• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231800. (A9)
• dec, amenajat integral, baia mare (gresie, 
faianță vană), baia mică (gresie, faianță cabină 
de duș), bucătăria amenajată balcon închis, 
parter înalt, zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231800, (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat, faianță), CT,
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva, preț neg., 
tel.231800.(A9)
• dec, hol central, CT, etl, zona Liliacului, Deva, 
preț neg., tel. 231800. (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, et.2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, amenajai 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel. 
231800. (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. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, zona M.T., et intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopan, 
complet contorizat, preț neg., tel. 0745/786.578. 
(A0)
• t 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. 231800. (A9)
• dec, Hoc 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 bă, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• etl pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg, tel. 231800. (A9)
• dec,S-100 mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg, tel. 231800,0745/511.776 (A9)
• sdec, camere cu parchet CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231800. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• 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. 231800. (A9)
• vlă ki Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg, tel. 
231.800,0740/317313. (A9)
• construcție veche și teren S-720 mp. zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg, tel. 231800. (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)

Cumpăr casă (14)

• rigte, 3camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 4 camere, 05 ha, ST-IOO, Bucureșci, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 4 camere+baie, 0,2 ha. ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(AlO)
• cărămidă 2 camere. 0.5 ha, ST- 50, Dealul 
Tăului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• cărămidă 4 camere, 0,5 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613.366, 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)

• zona Sala Sporturilor, et.2/4, ușă metalică 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 
62.000 Ron neg., tel. 0745/786.578 (AO)
• zona Dadă et. intermediar, parchet, 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat preț 
70.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• zona Profi, dec., ST-45 mp. parchet, gresie, 
faianță complet contorizată et 1. preț 125.000 
Ron neg., tel. 0745/786.578 (A0)
• zona Bălcescu Nou, dec., et. bun, parchet 
laminat termopane, contorizări, gresie, faianță 
preț 120.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• zona 22 Decembrie, dec., ST-45 mp, parchet, 
CT, amenajata, preț 125.000 Ron neg., tel. 
0745/786578. (A0)
• urgent Deva, b-dul luliu Maniu, 33 mp. balcon 
închis cu termopan. renovată și mobilată 
convector, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)
• amenajată stil occidental și mobilată, etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia preț 70.000 RON, tel, 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, etaj 
intermediar, zona Daica preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2) .
• semidec, amenajată parter, zona Bejan. preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• garsonieră 2 camere, bucătărie, faianța 
gresie, Dacia preț 83.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent zona Dacia et. intermediar, st=16 mp, 
cameră, baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• urgent zonă centrala 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 75.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
232808 0723/251498 (A4)
• zona Dorobanți etaj 1,40 mp, decomandate, 
40 mp, cu balcon, contorizări totale, preț 115.000 
lei negociabil, tel. 0254/232808 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• regent cu sau fără amenajări, tel. 231300. (A9)
• confort redus, st-18 mp, cameră-cu parchet 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg, tel. 231300,0740/317313. (A9)
• hi Deva, amenajată integral (gresie, faianță 
parchet laminat spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231.800,511.776. (A9)
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• dec, cameră cu parchet laminat, baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată zona Gojdu, preț 88.000 Ron, neg., tel. 
0740/317313. (A9)

Cumpâr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren lângă restaurantul Pacific, intrare 
de pe DN7, toate facilitățile. Tel. 0767/048633. (T)
• 5 ha teren agricol și 1 ha pădure în Fomădie. 
Tel. 214352. (T)

Dacă formați un cuplu și 
aveți ceva poze de 
arătat, acum este 
momentull 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 în 
format electronic la 
adresa de mail:

media.ro în perioada 3 
iulie-2 august, iar în 27 
august vă alegeți cu 200 
leii Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
www.huon.ro. sub 
forma votului electronic, 
cât și prin intermediul 
taloanelor apărute în 
„Cuvântul liber", în 
perioada 3-25 august. 
Ce mai așteptați? 
Cu noi faceți casă 
bună vara astal

.Prenume
................................Tel.
Votez pentru cuplul

• extravilan - livadă la ieșirea din Deva 
Simeria, 4700 mp; teren extravilan la 25 m de str. 
Sadoveanu din Deva, 5300 mp. Tel. 0256/451498 
0747/974947. (T)
• intravilan, Dealu Mare. 3000 mp, curent, apă 
rețea, preț 3 euro mp. Tel. 0745/253413. (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. 
(T)
• Mravfan, zona liliacului, ST-375 mp, FS-llm, 
toate facilitățile, proiect pentru construcție bloc 
D+P+l, parcare, preț 90.000 euro neg, tel. 
0745/786578 (A0)

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

Vând case la țară (17)

• casă, curte, fântână grădină grajd, teren 
arabil la 16 km de Deva și Volvo 244, CI, numere 
noi. Tel. 0721/614402. (T)
• urgent casă zona Bejan. cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână gaz. acces ușor, poziție bună sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg, tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• urgent casă zona Bejan, cu 2 camere, 
bucătărie de vară hol, cămară, curte, grădină, 
st 7000 mp, fântână, preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165702,0740/535095,232808. (A4)
• +teren, 2+1,0,5 ha, ST-100, Vața, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• ultracentral 70 ha, ST- 240, 7+ depend.. 
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• + garai 4 camere (parter+etaj). Ribița. preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + anexe, ST- 70+1500,3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3 corpuri+șură 1,2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• + șură 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + dependințe, 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. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613366,07881/040.490. (A10)
• +dependhțe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• ferea, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22000 Euro, tel 0254/613366,0788/040490. (AlO)
• «MreMM camere+tae, 2 ha. ST-60 Crișdor. 
preț 24000 Euro, tel 0254/613366.0788X40490 
(AlO)

Ești sociabil, ai un cerc de prieteni, inspiri încredere celor din jur si 
ești dispus să ți îndeplinești visele? Alege o carieră la Interamerican, 

îți oferim cursuri de specializare, comisioane, tonusuri și excursii. 
Sună pentru independenta ta financiară la 021 202 67 OO.

media.ro
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VINERI - 10 •■JOUST
CertnS orașuM - ora 16.00
- Cuvântul de deschidere al D-lui Primar 
Nicolae Timiș
- Târgul meșterilor populari - participare 
locala, județeană și interjudețeană
- Șc Gen. 'Ovidiu Densușianu": vizitarea 
Expoziției de pictură și sculptură șl a 
Muzeului .Țării Hațegului*
- TOMBOLA VERII 2007 - CRUCEA ROȘIE 
SALA DE ȘEDINȚE A C.L. - ora 17.00
- Sesiunea de comunicări științifice „Țara 
Hațegului - 760 ani"
- LANSAREA MONOGRAFIEI ȚĂRII 
HAȚEGULUI
- CENTRUL ORAȘULUI - ora 19.00
Spectacol folcloric susținut de Ansamblul 
Bucura - Hațeg: Elena Moisescu, Andra 
Costea, Robert Bâltean, Remus Talfeș, 
Comei Râmbetea, grupul vocal „Clrezu" 
din com. Berthelot
Invitați: MARIA HURDU2EU, ANCA 
UNGURAȘ, ROBERTA CRINTEA
- PĂDUREA SILVUȚ: ora 22.00
- Muzică ușoară: IMPACT, CRISTINA RUS, 
AKCENT, NICOLA CU trupa

SÂMBĂTĂ - 11 AUGUST
- SALA DE ȘEDINȚE A C.L - ora 10.00
- Sesiune de comunicări științifice
- CENTRUL ORAȘULUI
- ORA 13.00 - Demonstrații de judo, 
concurs „Tinere talente hațegane', cu 
participarea copiilor de la grădinițele, 
școlile, clubul copiilor și Colegiul Național 
din oraș.
- ORA 15.00 - Ansamblul folcloric de la 
Luncoiu de Jos, soliști: LIDIA BENEA,

tUGEN MIHAlLA. DORINA CERNEANȚU, 
VIORICA BUDAC ȘTEFANOV1CI
- FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „CARPA
TICA": parada portului popular, spectacol 
prezentat de formații dfn Franța, Turcia, 
Cipru, Bulgaria, România, Israel, Ungaria, 
Serbia, etc.
- PARADA MODEI Șl MUZICA UȘOARA .La 
Strada Dance", „Symbol” șl „Raluca"
- PĂDUREA SILVUȚ - ora 22.00.

- Spectacol de muzică ușoară: ANA LESKO, 3 
SUDEST, TRIDENT, COMPACT

DUMINICĂ - 12 AUGUST
-CENTRUL ORAȘULUI
- Ora 12.0.0 - demonstrații ale echipelor de 
pompieri din cadrul SPSU Hațeg, demon
strații ale echipelor de prim ajutor din cadrul 
CPU spital Hațeg
- Ora 13.00 - parada portului popular și spec
tacol folcloric prezentat de formațiile artistice 
din Novaci, Brad, Petroșani, Mârtinești, 
Orăștle, Sânta na - Arad, Ilia, Oțelu Roșu, 
Vulcan, Arad, Hunedoara, etc.
SOLIȘTI: VIORICA 8RÂNDUȘAN, MARIANA 
SUCIU, ALINA TOMA, LENUȚA EVSEI, LIA 
CIOBANU, VALERICA IANOȘI, CLAUDIA 
SOFIAN, CIPRIAN ROMAN, CRISTIAN 
FODOR, VALENTIN CRAINIC, MIHAI 
PETREUȘ, EUGEN PISTOL, OVIDIU OLAR, 
OVIDIU HOMORODEAN, ILIE DAVID
Cu participarea extraordinară a soliștilor: 
VETA BIRIȘ, SAVA - NEGREAN BRUDAȘCU, 
PERA BULZ, ȚINU VEREȘEZAN
MANIFESTĂRILE SE VOR ÎNCHEIA CU UN 
FOC DE ARTIFICII l

(106748)

ANOMT LICITAȚIE
5 5

Se vinde la licitație, în data de 10.08.2007, ora 12,00, la sediul execu
torului Judecătoresc „Badu Tralan", din Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu, 
jir. 1, etaj 2, cam. 2, Autoturism DACIA LOGAN, an fabricație 2005, culoare 
roșu. Prețul de pornire este de 25.000 RON. Cel Interesați vor depune la 
CEC, până m ziua licitației, la dispoziția executorului o cauțiune reprezen
tând 10% din prețul de pornire.

Relații suplimentare la tel. 749000 sau 219580.
(106923)

• to Devs, DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786578. (AO)
• to Dm, la DN7, ST-27O0 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0746/786578. (Afl)
• ta SlntanM, ST-10500 mp, FS-100 m, se vinde 
și parcelat preț 25 euro/mp neg., 
«0745^86578 (AO)
• Deva, zona rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcela. FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (AL)
• taaiilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m. toate utilitățile, cu o construcție + 
find^ie. preț 140 etro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
• tok ha, ZM, la stradă, st 600 mp, gaz. apă, 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/993403. (Al)

• Intravilan In localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte 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-452C mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231.800. (A9)
■ parcel* a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231300. (A9)
• Intravilan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231400. (A9)
• 2 parola, zona Vulcan, S-700 mp. utilități in 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800. 
(A9)

• IUJmiL I ha, preț 4,200 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

z S.C. SEWS-ROMĂNIA DEVA S.R.L
Angajează pentru fabrica din Deva personal 

necallflcat pentru poziția de:

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

* Contract de muncă permanent;
* Calificare la locul de muncă;
* Salariul de încadrare plecând de 
la 580 lei;
* Bonus de prezență de minim 85 
de lei;
* Spor de vechime șl Indemnizație 
de loialitate;
* Ore suplimentare plătite dublu 
șl spor pentru orele de noapte;
* Tichete de masă;
* Transport gratuit pentru toți 
angajați);
* Cantină șl cabinet medical;

k ______ (104527) • ofer ipr* închiriere casă la curte, pentru doi ■ 
două eleve. Relații latei. 0722/959383,218747. (T)

• ofer ipra 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)

• primise In gazdă o elevă, ofer cameră 
separată. Tel. 212400. (T)

SC DAC Food 
Ingredients SRL PL 

Hunedoara

______ Angajează______

Reprezentant 
Comercial

Cerințe:.

■ Permis categoria B
■ Disponibilitate la program 
prelungit

Studii medii, superioare

Operare PC
Seoferă:

■ Pachet salarial motivant

Mașină de serviciu

■ Telefon de serviciu

CV se trimit la fax: 0254/719.717 
sau la virai!.oaveliadsc/foodinare- 
dierjts.ț.0 Si
dan.avram@zeelandia.ro.

(106560)

Societate comercială executa 
la prețuri avantajoase

• confecții metalice:
- porți - fier forjat
- garduri - terase |
- balustrade inox 8

• confecții metalice din fier forjat:
-porți

- garduri
- balustrade inox
- terase

• tâmplărie aluminiu, uși, ferestre

Asociația județeană a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Hunedoara, 

cu sediul în Deva, str. G. Coșbuc, nr. 21, jud. Hunedoara, 

anunță ca vacante două posturi de cabanier jl îngrijitor ia 
gospodăria anexă de la Căpățâna. De preferință, se dorește ca cele 

două posturi să fie ocupate de soț și soție.
Pentru alte amănunte puteți lua legătura cu persoane de contact la 

numerele: 0752/099.088, 0752/099.089
(106599)

ANUNȚ ANGAJARE 
Societate comercială angajează 

cu atestat fi vechime pentru capete tractor:

Volvo, Man, Mercedes.
Informații la tel.: 0254.236.250; 0747.055.503.

(106730)

• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, țel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• DN D*va-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad-Deva, 0,3 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 05 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Oradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613366.0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 9 hectare la șosea, Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215121. (Al)
• uraent tiran intravilan șl extravilan, In Deva 
sau împrejurimi, la 30 km maxim ae Deva, pentru 
Investiție sau construcție, case, hale, firme, 
ferme etc., tel. 0723/251498,0788/165702,232808. 
(A4)

• dec, zâna Zamfirescu. et. bun, mobilat și 
utilat, pe termen lung, preț 160 euro/lună, tel. 
0745/786.578. (A0)
• garsonieră, 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 
euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• 5-434 mp. grup sanitar, se poate și comparti
menta, zpnă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel.
212.141,231.800. (A9)
• dec, umlmobllst șl utilat, zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună, tel. 0740/317.313. (A9)
• hali, ST-500, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• hală, ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Vând spații comerciale (25)

• Diva, 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amena|at. 50 000 euro, tel. 0722/564004, (Al)
• preluăm apr* vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel.
231.800. (A9)
• ST-JO mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane, CT), zonă u tracentralâ Deva, preț 
30.000 Euro. tel. 231.800, (A9)
• S-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină ia stradă 5 
m, preț neg., tel.231.800. (A9)

Imobile schimb (30)

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

Auto românești (36)

• vând Dada Logan, af 2006 luna XI, culoare grl- 
metalizat, Euro 4,12.000 km, garanție extinsă 3 
ani, preț 6100 euro, negociabil. Tel. 0744/125690. 
(T)

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. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Imobile chirii (29)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CLI
Fiecare sâmbătă lțl aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/lnchlriat, . 
completează acest talon șl apoi 
depune-1 intr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Dia Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Slntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria ■ Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. g
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Sa vinde la licitație, în data de 10.08.2007, ora 12,00, la sediul 
executorului |udecStoreic „Baciu Troian*, din Hunedoara, str. Nicolae . 
Bâlceicu, nr. I, etaj 2, cam. 2, IMOBIL (USCÂTORIE), In suprafață de Ww 
17,64 mp, situat în Hunedoara. Praful de pornire este de 17.100 RON. I 
Cei interesați vor depune la CEC, pânâ în ziua licitației, la dispoziția 
executorului o cauțiune reprezentând 10% din prețul de pornire.

Relații luplimentar* la tel. 749000 rau 2195BO.
(106923)

mailto:dan.avram@zeelandia.ro
uiLmsibiu.ru
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA 
anunță
CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008

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

Facultatea Domeniul de licență Numărul de locuri
Finanțe, Asigurări, 
Bănci și Burse de Valori Finanțe

200Comerț Administrarea afacerilor
Management Management

Etapa 1:16 iulie - 3 august 2007
Etapa 11:4 august -12 septembrie 2007

Luni- Vineri 0800 ■ 15°°;Sâmbătă - Duminică 10°°-12°°
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 800 - 1500 la sediul 

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

Asociația Județeană a Vânătorilor ți 
Pescarilor Sportivi Hunedoara,

— cu sediul în Deva, str. G. Cofbuc, nr. 21, județul Hunedoara, anunță că
angajează în condiții avantajoase un

________ TEHNICIAN VETERINAR________
— gospodăria anexă de la Câpăfâna,

Pentru alte amănunte puteți lua legătura cu persoane de contact la numerele: 
0752/099088, 0752/099089

<106881)

SCREVASA SIMERIA
Organizează in data de 15.0S.2007, ora 10,00, concurs pentru 

ocuparea postului de

CONSILIER JURIDIC / JURISCONSULT

Condiții de participare:
- Studii superioare juridice
- Experiență.
Dosarele se vor depune până 
la data de 14.08.2007, ora 
12,00 la sediul societății - 
Biroul Resurse Umane și vor 
cuprinde:
- cerere de înscriere la 
concurs sau scrisoare de 
intenție

— curicullum vitae

Auto străine (37)

• vând CHrosn C5,2003, HDi, 110 CP, 0, clima- 
tronlc, tnchldere centralizată, radlo-cd, geamuri 
șl oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 alrbag, faruri 
ceață 6,51/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683.(T)

• vând Ford Sierra 1,81, benzină, cu GPL
I montat. Informații tel. 0742/996656. 
' (12/7.08) ■

• vând Opal Astra Caravan, 1,7 TDI, af 2000, 
preț 5800 euro, negociabil. Tel. 0728/838409. 
(11/6.08) /

_______________ !___________________________  
I

• vând VW G0/4, af 2001, motor 1,4, benzină 
Euro 4, adus recent din Germania, extrase full, 
negru-metallzat, preț 7950 euro, negociabil. Tel. 
0723/270346 T)

: f

«O
Trei pași simpli pentru 

o carieră de succes:
- SIMPLU
- RAPID
- GRATi.PT

înscrieri:

- diploma de studii în original 
și copie
- copie după cartea de muncă
- adeverință de la medicul de 
familie cu mențiunea „apt 
pentru muncă"
- dosar plic
Informații suplimentare se 
pot obține la Biroul Resurse 
Umane, tel. 0254/260402, 
0254/260435 sau 
0729/991744, int. 23.

,(107011)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tocători tulel pe 1 șl 2 rânduri, recent 
aduse din Germania. Tel. 0745/149797, (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând urgent canapea extensibilă cu ladă 
nouă preț negociabil. Tel. 0766/592541. (T)
• vând urgent șl Ieftin mobilă de sufragerie 
completă covoare persane de 3/4 șl 2/3 m, 3 
bucăți lustre, birou mare, soblță de teracotă la 
curent. Tel. 0723/851439. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

e vând Imprimantă A4 pe ace Epson LX 300 
aproape nouă aspirator aer/apă rafturi, diverse 
bunuri dizolvare firmă Deva. Tel. 0752/206785. 
(T)

• vând sistem P III Celeron 766 MHz, 128 
MB/SDR, HDD 20 GB, preț 150 lei. Te|. 
0723/288282.(T)

Electrocasnice (56)

• vând mașină de festonat electrică nouă, în 
cutie, sigilata, volum mic, produs englezesc, preț 
600 lei. negociabil. Tel. 232274. (T)

Plante și animale, agroali' 
mentare (57)

• vând cățelușă Foxterrier foarte drăgălașă, 
merită văzută. Tel. 0254/226521. (T)
• vând legume, preț negociabil; se asigură 
transportul. Tel. 0726/434097. (T)
■ vând vacă cu vițel de 2 luni, Gurasada, nr. 206. 
Tel. 648308. (7/7.08)

Altele (61)

• SC Ifticonf SRL Ilia vinde brichete 
rumeguș pentru centrale termice, 
Înlocuiește foarte bine lemnul, putere 
calorică U TeL 0720/421582. (4/64)8)

• vând un. vălău de piatră pentru porci. Tel. 
214352. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Andrășescu Oliviu. Se declară nul. (4/8.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Branea Aurelia. Se declară nul. (3/808)
e planiut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciobanu Iulian Andrei. Se declară nul. (5/808)
e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Dragoș Mariana. Se declară nul. (1/808)

i

Prestări servicii (72)

• HOUII! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în; 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm șoferi categoriile 0 și Dl și mecanic 
auto cu experiență în domeniu; oferim salariu 
atractiv. Relații la tel. 0254/231394, între orele 8 - 
18(4/7.08)
• angajez aalitentâ medicală - cabinet medicină 
de familie, în Deva. Tel. 0723/276266. (1/3.08)
• angalaz vânzătoare pentru magazin ABC. 
Informații la tel. 0788/328891, 0768/471514. 
(3/2,08)
• angajez vânzătoare pentru magazin 
alimentar; cerințe: cunoștințe calculator. Relații 
la tel. 0722/307874. (6/8.08)
• Creșa Gojdu Deva organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi: contabil, studii 
superioare șl un post Referent III cu studii medii, 
înscrieri se. fac în perioada 80s ■ 24.08.2007. Tel. 
0726/373993.(106753)

• laborator cofetărie patiserie angajează 
personal în vederea calificării și contabil 
facturare și evidență primară Tel. 0745/582100. 
Relații suplimentare la sediul din Deva, str. 
Sântuhalm, nr. 92. (2/7.08)
• muncitor necalilicat în agricultură Hațeg, 32 
posturi, data limită 31.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor 
Orăștie, 30 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în silvicultură Brad, 2 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -18
• muncitor necalificat în silvicultură Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în silvicultură Simeria, 5 
posturi, data limită 15.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la ambalare produse 
solide și semisolide Hațeg, 5 posturi, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide Hațeg, 7 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallficat la ambalare produse 
solide și semisolide Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide Vulcan, 2 posturi, data limită 
15.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallficat la asamblarea, montarea 
pieselor Hunedoara, 18 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la asamblarea, montarea 
pieselor Hunedoara, 7 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor Orăștie, 15 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determiantă. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tei. 213244, orele 9 ■ 16,
• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 2 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la. demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 6 posturi, data 
limită 15.08, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necaRficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje Hațeg, 1 post data limită 
15.08 perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■18
• muncitor nacaMIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje Hațeg, 3 posturi, data 
limită 15.08 Tel. 213244, orele 9 • 18
• muncitor necaliflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje Hațeg, 4 posturi, data 
limită 13.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocallflcat la spargerea șl tăierea 
materialelor Hunedoara, 8 posturi, data limită 
31.08, perioadă determinată. TeL 213244, orele 9 
■16.
• muncitor ipâlaro șl curățire cisterne, Simeria, 
3 posturi, data limita 26.08, Tel. 213244, orele 9 - 
16. 1
• operator calculator electronic șl rețele Deva,l 
post data limită 26.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator condiționam șl prelucrare plante 
medicinale Orăștie, 2 posturi, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9-18
• operator confecții Industriale. îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje 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.
• operator roboti Industriali Hunedoara, 3 
posturi, data limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 -16,
• ospătar Deva, 3 posturi, data limită 30.08. Tei. 
213244, orele 9-16.
• ospătar Hațeg, 2 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar Petroșani, 12 posturi, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• pavator Deva, 2 posturi, data limită 19.08. Tel. 
213244. orele 9-18
• paznic Hunedoara. 1 post, data limită 10.08.
Tel. 213244, orele 9-18 '
• paznic Hunedoara. 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-18
• paznic Orăștie, 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.
• paznic Orăștie, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pedichiurii! Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244. o-ele 9 ■ 16.

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant 
Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul 
Multicom

• pregătitor piese încălțăminte Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• primitor distribuitor materiale și scule Deva, 3 
posturi, data limită 12.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-18
■ recepțloner de hotel Deva, 3 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• referent de specialitate administrația publică 
Deva, 8 posturi, data limită 20.09, operarePC. Tel. 
213244, orele 9-18
• salvator la ștrand Deva, 1 post, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-18
• sociolog Deva, 1 post, data limită 1.09, 
absolvenți 2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• solist instrumentist Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• solist vocaJ Orăștie, 1 post, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9-18
• sortator produse Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• sortator produse Lupeni, 5 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule Deva, 2 posturi, data limită 
10.08. Tel. 213244, orele 9-18
• spălător vehicule Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• strungar la strung paralel și de detalonat 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sublnglner industria alimentară Deva, 2 
posturi, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• sudor Deva, 4 posturi, data limită 30.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor Hunedoara, 10 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.08 
perioadă determinată. Tel, 213244, orele 9 -16.
• sudor Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-18
• sudor In mediu protector Deva, 3 posturi, data 
limită 27.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor brmediu protector Deva. 3 posturi, data 
limită 29.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor In mediu protector Simeria, 5 postliri, 
data limită 808 Tel. 213244, orele 9 -18
• sudor manual cu arc electric Deva, 1 post, 
data limită 24.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric Hațeg, 1 post, 
data limită 15.08. perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-18
• sudor manual cu flacără de gaze Deva, 1 post, 
data limită 26.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:

e Abilități de comunicare;
e Experiență in vânzări;
e Experiență operare calculator;
e Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

e experiența în relații cu publicul;
e persoană dinamică, cu concepție tinerească; 
e experiența In vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, fax 218061.
Persoană de contact: Ovidiu Trufaș

E-mail: ovidiu.trufas@informmedia.ro
(83179)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește

• sudor manual cu flacără de gaze Hațeg, 1 
post, data limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu flacără de gaze Hunedoara. 5 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor Petroșani, 10 posturi, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9-18
• șef atelier transporturi Deva, 1 post, data 
limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 • 18
• șef birou aprovizionare - desfacere Deva, 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -18
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 
9-18
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele S -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-18
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Lupeni, 1 post, data limită 10.08 Tel. 213244,-orele 
9-18
■ șofer autosanitară Deva, 1 post, data limită 
10.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer autoturisme și camionete Deva, 1 post, 
data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autoturisme și camionete Hunedoara, 1 
post, data limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 • 16.
• șofer autoturisme și camionete Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer autoturisme și camionete Lupeni, 1 post, 
data limită 7.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer autoturisme și camionete Simeria, 2 
posturi, data limită 26.08, cat. B, C. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• tăietor cu flacără Hunedoara, 4 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 ajustormontator Hunedoara,
2 posturi, data limită 20.08, tâmplărie pvc. Tel. 
213244, orele 9-18
• tâmplar universal Brad, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-18
• tâmplar universal Călan, 1 post, data limită 
10.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician echipamente de calcul rețele Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 18
• tehnician electromecanic Brad, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 • 18

GRATi.PT
mailto:ovidiu.trufas@informmedia.ro
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Recuperate de poliția franceză

•Gratis la concert. Publicul va avea 
intrare liberă la concertul pe care trupa 
britanică Jethro Tull îl va susține pe 30 
august, în Piața Mare din Sibiu, 
informează organizatorii evenimentului. 
Cei interesați de concert pot găsi mai 
multe informații pe site-ul www.jethro- 
tull.artmania.ro.

Țar Kaloian (Foto: EPA)

Inundații în Bulgaria
Sofia (MF) - Opt persoane au murit și alte 

trei sunt date dispărute, în urma inundațiilor 
provocate de ploile torențiale din nordul Bul
gariei, la începutul acestei săptămâni. Șase 
persoane, inclusiv o femeie și un copil, sunt 
din orașul Țar Kaloian, care este localitatea 
cea mai grav afectată din regiunea Razgrad. 
Un al doilea val de ploi torențiale a afectat 
orașul marți, provocând întreruperea ali
mentării cu electricitate și apă. Zeci de case 
au fost distruse, iar mai multe mașini au fost 
luate de viitură. Comitetul regional pentru 
situații de urgență și dezastre a decretat deja 
stare de urgență.

■ Trei tablouri de Picas
so furate la Paris au fost 
găsite în posesia suspec
tului principal.

Paris (MF) - Trei tablouri de 
Picasso, în valoare de peste 50 
de milioane de euro, furate în 
februarie din locuința de la 
Paris a unei nepoate a marelui 
artist spaniol au fost găsite de 
poliție, marți, în capitala 
franceză.

Este vorba de două tablouri 
în ulei, „Maya a la poupee”, un 
portret al fiicei pictorului 
datând din 1938, și un portret 
din 1961 al lui Jacqueline, a 
doua soție a artistului, și un 
desen, „Marie-Therese a 21 
ans”.

Cele trei opere au fost furate 
de la domiciliul Dianei Wid- 
maier, fiica Mayei, în noaptea 
dinspre 26 spre 27 februarie. 
Potrivit lui Paul Lombard, avo
cat al familiei, operele erau

A fost înaintea lui Columb

Rămân blocați
Huntington (MF) - 

Operațiunile pentru ajun
gerea la cei șase mineri 
blocați într-o mină din 
statul american Utah ar 
putea dura o săptămână, 
iar aducerea lor la 
suprafață chiar mai mult, 
au anunțat autoritățile 
locale. Salvatorii nu au 
reușit să ia legătura cu 
cei șase mineri blocați la 
475 de metri în urma 
unui cutremur, deși ei ar 
putea supraviețui câteva 
săptămâni în subteran.

Crocodilul 
zburător

Moscova (MF) - Un 
crocodil a aterizat pe tro
tuar căzând de la etajul 
12 al unui bloc. întâm
plarea a avut loc în 
orașul Sarov, la 500 de 
kilometri de Moscova. 
Khenar, care trăia de 15 
ani în casa unor per
soane pasionate de ani
male exotice, a căzut pe 
fereastra balconului.

Kidman (Foto: epa)

Paris (MF) - Partea vestică a 
Americii a fost descoperită de 
Marco Polo cu 200 de ani înain
tea lui Cristofor Columb, 
potrivit unei hărți aflate la Bi
blioteca Congresului de la 
Washington, examinată de FBI 
în 1943 și a cărei istorie a fost 
prezentată în ediția de ieri a

Remake
Harta (Foto: FAN)

Los Angeles (MF) - 
Actrița Nicole Kidman 
va avea un rol princi
pal într-un remake al 
unui film de groază 
columbian, „Al final 
del espectro", care va 
fi realizat de stu
diourile americane 
Universal Pictures. 
Juan Felipe Orozco, 
regizorul filmului origi
nal, ar putea realiza și 
acest remake. Nicole 
va juca rolul unei 
femei care, după o 
tragedie, este încura
jată de tatăl său să se 
refugieze într-un 
apartament dintr-o 
clădire luxoasă. Fe
meia devine prizonieră 
și începe să fie bântu
ită de o fantomă.

Favoriti la Video Music Awards
A

■ Justin Timberlake și 
Beyonce au cele mai mul
te nominalizări la MTV 
Video Music Awards.

New York (MF) - MTV Video 
Music Awards se vor decerna 
pe 9 septembrie, în cadrul unei 
ceremonii organizate la Las 
Vegas. MTV a anunțat nomi
nalizările pentru ediția din 
2007, Justin Timberlake și Bey
once având fiecare câte șapte 
nominalizări.

în topul artiștilor cu cele 
mai multe nominalizări urmea
ză rapper-ul Kanye West și a- 
dolescenta originară din Bar
bados Rihanna, fiecare cu câte 
cinci nominalizări. Amy 
Winehouse, noul star britanic 
al stilului neo-soul, a obținut

Chihuahua a fost pregătit de 
stiliști pentru a arăta cât mai bine la 
concursul canin. (Foto: epa)

l-a spus „down seducător"
Monaco (MF) - Autorul unui site de inter

net intitulat „Monaco Politics Circus”, unde 
clasa politică și prințul Albert erau adesea 
persiflați, în stilul publicației franceze 
satirice „Charlie Hebdo”, a fost adus în fața 
justiției, cerându-se împotriva lui o pedeapsă 
de șase luni de închisoare. Pe site, prințul a 
fost calificat drept „clown-ul șef seducător”. 
12 personalități, nu tocmai sensibile la 
umorul lui Marc Giacone, au depus o plân
gere pentru „injurii”. Delictul de „ofensă 
adusă șefului statului” a fost constatat doar 
în cazul satirizării prințului Albert de Mona
co. Sentința va fi pronunțată pe 9 octombrie.

Vitele moarte au fost încărcate 
în container (Foto: epa;

necunoscute. (Foto: epa>

„Maya a la poupee” (Foto: fan)

protejate de un sistem de secu
ritate. Potrivit lui Lombard, 
cele două tablouri erau „cunos
cute la nivel mondial”. Operele 
au aparținut întotdeauna fa
miliei și au o valoare de piață 
„considerabilă”. Poliția a ares
tat, marți, suspectul principal 
și doi complici ai săi în posesia 
cărora au fost descoperite 
operele.

săptămânalului VSD. Botezat 
„Map-with-ship”, documentul 
este marcat cu „un blazon, 
desenat sub vapor, o încru
cișare de litere care dau 
numele «Marco Polo». Strâm
toarea care desparte Siberia de 
Alaska este principalul subiect 
al hărții”, notează scriitorul și 
regizorul Thierry Secretan.

„Dacă această hartă aparține 
cu adevărat lui Marco Polo, 
atunci acesta a ajuns în Ame
rica cu două secole mai 
devreme decât Columb și a 
desenat strâmtoarea care se
pară Asia de America cu patru 
secole înainte ca aceasta să 
apară pe hărțile europene”, a 
spus Thierry Secretan.

Vor canta rappeni Kanye West și Common (Foto: epa)

nominalizări la trei categorii 
de premii, printre care se 
numără „cel mai bun videoclip 
al anului” unde au mai fost

Ipoteza unui act de sabotaj
Londra (MF) - Experții bri

tanici verifică ipoteza unui 
act de sabotaj la complexul de 
cercetare de unde probabil 
s-a transmis virusul febrei 
aftoase la fermele din distric
tul Surrey. Ancheta prelimi
nară a Departamentului pen
tru Sănătatea Animală a con
statat că există numeroase căi 
potențiale de transmitere 
„accidentală sau deliberată” a 
virusului din laboratoare.

nominalizați Timberlake, Bey
once, Rihanna, West și duetul 
Justice. Timberlake, West, 
Akon, rapper-ul T.I. și Robin

„Transmiterea intenționată 
trebuie considerată o posibi
litate reală. Investigațiile vor 
continua”, au comunicat 
autoritățile.

Conducerea complexului de 
cercetare Merial nu crede că 
epidemia a fost declanșată de 
o acțiune umană. „Nu am 
găsit dovezi că virusul a fost 
transportat’ în afara centrului 
de oameni”, se arată într-un 
comunicat oficial.

Thicke au fost nominalizați la
categoria „cel mai bun artist al 
anului”, în timp ce Winehouse, 
Beyonce, Rihanna, Fergie și 
Nelly Furtado au fost nominal-_ 
izate la „cea mai bună artistă 
anului”. Rivalele britanice Wi
nehouse și Lily Allen, Carrie 
Underwood, Gym Class Heroes 
și Peter Bjorn & John au fost 
nominalizați la categoria „cel
mai bun debut al anului”..

La categoria „cea mai bgpă 
trupă a anului” concurează 
Fall Out Boy, ( Gym Clăss 
Heroes, Maroon 5, (Linkin Park 
și White Stripes. )

Fanii pot vota ge internet
preferatul lor la categoria „cel 
mai bun debut al anuîlui”. Cele
lalte premii stmt decfee de un 
juriu format din specialiști ai

Patru gorile au fost 
găsite'moarte în Parcul 
Național Virunga din 
Congo. Gorilele au fost 
împușcate de persoane

http://www.jethro-tull.artmania.ro

