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Dimineața La prânz Seara

Concesionare cu dichis
Atentat în 
Rusia

Moscova (MF) - Un 
atentat cu bombă, petre
cut pe o cale ferată din 
apropiere de Malaia Vi- 
sera din regiunea Nov
gorod, s-a soldat cu ava
rierea șinelor pe o por
țiune de 800 de metri și 

deraierea unui tren 
B persoane. Au fost 
răniți zeci de pasageri, 
care se deplasau pe ruta 
Moscova - Sankt Peters
burg. Bomba a fost deto
nată de la distanță de 
autori, deocamdată, ne- 
cunoscuți. /p.2

mulți ani!
Deva (S.B.) - Redacția 

„Cuvântul Liber” urează 
un călduros „La mulți 
ani!” tuturor celor care 
își serbează astăzi ziua 
numelui. Ziua Sfintei 
Maria să le fie plină de 
bucurii, cu multă sănă
tate, fericire și prosperi
tate. Pentru toate Mari- 

•le, Marianele și Mări
mii am pregătit surprize 

în pagina 6.

Condiții 
bune
Deva (C.M.) - Gim
nastele din lotul i
olimpic de la Deva 
au beneficiat în ulti- î
ma perioadă de un 
avantaj mic, dar care i
poate aduce beneficii i
uriașe la CM de la 
Stuttgart. Sportivele î
antrenate de Nicolae \
Forminte s-au 
pregătit în ultima 
lună și jumătate pe 
aparate de concurs 
identice cu cele pe 
care vor evolua în 
septembrie la între
cerea mondială. Solul 
și paralele, marca 
Spieth, au fost aduse, i 
sub formă de împru
mut, de la Federația j 
Germană de Gimnas- i 
tică și montate în sa
la olimpică de la De
va la începutul lunii i
iulie. Rămâne de vă
zut dacă acum când ;
au avut condiții de 
pregătire bune, gim- ; 
nastele din actuala 
generație vor reuși să 1 
egaleze perfor
manțele generațiilor î
anterioare. ;

Pod nou în comuna Pui
Pui (M.S.) - Un nou pod peste râul Strei

va fi inaugurat astăzi, în comu
na Pui. Podul îl înlocuiește pe 
cel vechi, distrus de inunda
țiile care au avut loc în luna 

august a anului trecut. în 
acest fel, accesul oame
nilor din trei sate spre 
terenurile agricole va 
deveni mult mai ușor, 
a declarat primarul 
comunei Pui, Victor 
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Să curgă berea
Interbrew România, a! treilea lucăto' din piața autohtonă 
a berii, a raportat pentru anul trecut un profit brut de 23.6 
milioane euro.

■ah miHoane euro, cifră de afaceri

■ Stadionul din Deva va 
fi concesionat cu mai 
puțin decât chiria unei 
garsoniere

Deva (H.A.) - Cincizeci de 
milioane de lei vechi pe an. 
Aceasta este suma la care s-au 
gândit edilii deveni să ceară

t' v femeie în vârstă de 74 de 
f ani, din comuna Dobra a fost 
t lovită în plin de conducătorul 
L unui Renault care nu a mai 
r putut redresa mașina și a 
t intrat pe trotuar. Șoferul, un 
’ pastor baptist, a scăpat cu răni 

ușoare. Mașina a fost avariată
I în proporție de 80 la sută, /p.5

(Foto: Mihaela Tămaș) 
BSrSSi www.huon.ro

învățământ fără aviz sanitar
A

■ Nouă unități de 
învățământ din județ 
funcționează fără a avea 
surse de apă.

Deva (D.I.) - Din 590 de 
structuri funcționale publice 
și private care se află pe teri
toriul județului (reprezentând 
spații de învățământ, inter
nate, cantine, ateliere), doar 
331 au autorizație sanitară de 
funcționare. Mai mult de 
jumătate din numărul celor 
neautorizate, încă, se află în 
mediul rural. „Recent au fost 
controlate peste 150 de astfel

Licitația pentru lapte praf
Deva (D.I.) - Vineri se va 

încheia licitația, la nivelul 
Ministerului Sănătății, pentru 
alegerea firmelor care vor 
livra în 2008 laptele praf celor 
care au dreptul să-l primească 
gratuit. Săptămâna viitoare 
vor fi nominalizate firmele 
câștigătoare. Peste 600 de copii 

pentru concesionarea Stadio
nului. Asta ar însemna mai 
puțin de cinci milioane de lei 
pe lună. Câștigătorul licitației 
de concesionare însă pare a fi 
deja cunoscut. Chiar dacă 
proiectul de hotărâre pentru 
organizarea licitației a intrat 
abia vineri pe ordinea de zi a 
ședinței Consiliului Local.

de unități. Cele mai întâlnite 
probleme au fost în cazul 
colectării și evacuării deșeu
rilor, a lipsei de igienă din 
grupurile sanitare sau a ilu
minatului necorespunzător. 
Totuși, cu adevărat grave, 
sunt două situații: lipsa unei 

Mai există școli neautorizate

din întregul județ primesc 
lapte praf gratuit. Aceștia fie 
au mame decedate, fie sunt 
copii în plasament, fie mamele 
au boli cronice severe, fie sunt 
copii distrofici. în județul 
Hunedoara până acum nu au 
fost probleme majore în pri
vința distribuției de lapte praf. 

Chiar edilul șef al orașului și- 
a dat cu stângu-n dreptu’ când 
a început să laude investitorul 
care a scos, deja, din buzunar, 
trei miliarde pentru stadion. 
„Vă rog să mergeți la fața 
locului să vedeți eforturile, nu 
substanțiale, de neimaginat, ce 
s-a făcut acolo în ultimele 
două săptămâni”, își îndem

surse de apă, în cazul a nouă 
unități școlare din mediul 
rural, și încălzirea cu sobe 
metalice, în 16 unități. în 
perioada imediat următoare 
vom avea o întâlnire cu con
ducerea Inspectoratului Școlar 
Județean, pentru a găsi soluții 
în aceste cazuri”, declară Dan 
Magheru, director ASP Hune
doara. Deși controlul, din 
punct de vedere sanitar, a 
unităților și spațiilor de 
învățământ se face permanent, 
înainte de începerea anului 
școlar, când se fac și reparații 
în școli, verificările sunt mai 
asidue. 

KT XM1

na primarul consilierii. Lău
dabil act de caritate, s-ar putea 
spune. însă primarul a dove
dit astfel că se cunoaște deja 
câștigătorul unei licitații care 
urmează să fie organizată de 
primărie. Văzând cum stau 
lucrurile, unii dintre con
silieri au sărit la jugulara pri
marului. /p.3

Educație în 
afaceri

Teliuc (D.I.) - în Teliuc 
j se află singurul centru de 

afaceri din județ situat în 
j mediul rural. Cei șase 
| investitori care și-au 
I început aici activitatea 

au pornit inițial de la tot 
atâtea idei de afaceri pe 
care au reușit să le pună 
în practică datorită spri
jinului logistic oferit gra
tuit de Centru. Tot aici se 
derulează și cursuri adre
sate primarilor din zone
le adiacente rurale, /p.5
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PE SCURT
• Grupul islamist Fatah al-
Islam, care luptă din 20 mai cu trupele 
libaneze în tabăra de refugiați Nahr al-, 
Bared, are legături cu rețeaua al-Qaida și 
pregătește atentate, a avertizat coman
dantul armatei libaneze, generalul Michel 
Sleimane. Departamentul de Stat ameri- 

I can a decis luni introducerea Fatah al-
Islam pe lista organizațiilor teroriste.

Moțiune de cenzură de la PSD
A

Bomba de pe șina de cale ferată a provocat 
deraierea unui tren (Foto: epa)

H Mircea Geoană: PSD 
va depune moțiune de 
cenzură până la 10 sep
tembrie.

Bran (MF) - Președintele 
PSD Mircea Geoană a anunțat, 
ieri, într-o conferință de presă 
la Bran, că liderii partidului 
vor propune forurilor for
mațiunii depunerea unei 
moțiuni de cenzură până în 
data de 10 septembrie.

Geoană a spus că „Guver
nul Tăriceanu a pierdut 
încrederea românilor și a 
majorității partidelor politice 
românești, a eșuat în fața 
populației, are o prestație 
lamentabilă în atragerea fon
durilor europene, iar inefi

cienta și incompetența aces
tuia dăunează țării”.

Mircea Geoană a subliniat 
faptul că proporția pe care 
PSD o deține în Parlament și 
rezultatele obținute la scruti
nul din 2004 îndreptățesc for
mațiunea să facă parte din 
guvernare.
Un nou guvern

Geoană a arătat că nu este 
o condiție obligatorie ca PSD 
să dețină premierul în noua 
guvernare, dar a subliniat că 
i se pare normal ca PSD să fie 
reprezentat în noul Guvern, 
potrivit ponderii sale parla
mentare.

în ceea ce privește procedu
ra care va fi urmată după depu
nerea moțiunii de cenzură îm

potriva Guvernului Tăriceanu, 
Geoană a precizat că aceasta 
va fi stabilită în urma unor 
consultări transparente cu par

ii-
„Guvernul Tări
ceanu a pierdut

Încrederea romă 
năor a xnajari
tăiil partidelor 

politice roinâneșt
a eșuat în fața 

populapS; “
Mircea Geoană

..................................II
tidele politice și cu președin
tele Traian Băsescu, pentru 
formarea unui nou guvern.

Geoană a precizat totodată

că PSD nu are de gând să 
sprijine un guvern de ori
entare de dreapta.

Liderul PSD a mai arăta: 
că PSD dorește să contribuie 
„în orice formulă politică- 
pentru asigurarea unei 
guvernări competente. Deo
camdată, liderul social-demo
crat a subliniat că solicitarea 
fundamentală a PSD este ca 
în urma discuțiilor cu privire 
la formarea noului guvern să 
se asigure o guvernare care 
să pună dreptul cetățenilor pe 
primul loc.

Geoană a mai precizat că 
decizia PSD de a depune 
moțiunea de cenzură urmează 
a fi supusă aprobării Comite
tului Executiv al partidului și j 
forurilor statutare ale PSD.

Atentat cu bombă în Rusia
Moscova (MF) - O bombă amplasată pe șina 

de cale ferată a provocat deraierea unui tren, 
în Rusia, zeci de pasageri fiind răniți în urma 
acestui incident.

în urma incidentului, trenul a deraiat, iar 
șinele au fost grav avariate pe o porțiune de 
aproximativ 800 de metri, a adăugat ea.

Trenul efectua o cursă între Moscova și 
Sankt Petersburg.

Un număr de 60 de pasageri și membri ai 
echipajului au fost răniți, 38 dintre aceștia 
fiind internați în spital, a declarat Akafieva, 
precizând că în total în compartimente se 
aflau 250 de persoane.

Nu există informații referitoare la eventu
ali autori ai atacului. Mai multe grupări care 
au legături cu insurgenții separatiști ceceni 
au comis atacuri violente în trecut» însă aces
tea nu au mai organizat atentate majore în 
afara sudului Rusiei de cel puțin un an.

Incidentul s-a petrecut în apropiere de sa
tul Malaia Vișera din regiunea Novgorod, la 
circa 500 de kilometri nord de Moscovă.

Bomba a fost detonată de la distanță, iar 
anchetatorii cred că dispozitivul este similar 
cu cel utilizat în 2005 împotriva unei garni
turi care circula pe ruta Groznîi-Moscova.

Susținut la 
prezidențiale

Ankara (MF) - Minis
trul turc de Externe, 
Abdullah Gul, a confir
mat ieri că partidul de 
guvernământ din Tur
cia, AK. îi va sprijini 
candidatura la președin
ție, la alegerile care vor 
începe Săptămâna viitoa
re în Parlamentul de la 
Ankara, relatează Reu
ters. Gul a declarat că a 
solicitat o serie de între
vederi cu liderii parti
delor de opoziție, în în
cercarea de a obține spri
jin pentru candidatura 
sa. El a calificat negocie
rile cu Devlet Bahceli, 
liderul Partidului Mișca
rea Naționalistă (PMN) 
de extremă dreapta, 
drept „benefice și încu
nunate de succes”.

Abdullah Gul (Foto: EPA)

UDMR are „un comportament feudal"

Mahmoud 
Ahmadinejad

ti Băsescu a declarat că, 
în Harghita și Covasna, 
„nimic ce nu este UDMR" 
nu are drept de existență.

București (MF) - Președinte
le Traian Băsescu a declarat, 
ieri, că UDMR are „un compor
tament feudal” în județele Har
ghita și Covasna, că „nimic ce 
nu este UDMR” nu are drept 
de existență și că locuitorii 
zonei i-au spus nume de 
„baroni și corupți” pe care nu 
le face publice, dar le poate 
spune liderilor Uniunii.

Șeful statului a susținut că 
UDMR are un comportament 
feudal în administrație și 
„nimic ce nu e UDMR nu are 
drept de supraviețuire", nici 
din punct de vedere politic și 
nici la nivelul salariaților din 
administrație.

Șeful statului a adăugat că 
„ultima modă” la angajarea 
în administrația publică este 
obligativitatea cunoașterii 
limbii maghiare.

„înțeleg și aprob necesi
tatea ca cei care sunt în con
tact cu publicul să cunoască 
maghiara. Dar cei care nu 
lucrează direct cu publicul, în 
administrația controlată de 
UDMR sunt discriminați”, a 
spus Băsescu.

El a subliniat că, la fel cum 
este corect ca maghiarii să

adminisîratia

Președintele Traian Băsescu

reclame procentul de nevor
bitori de maghiară din Poliție, 
ar fi corect ca aceia care nu 
vorbesc maghiara, dar doresc 
să se angajeze în adminis
trație, în posturi care nu 
implică o relație directă cu 
publicul, să o poată face.

Băsescu a dat exemplul con
tabililor, care lucrează după 
legile în vigoare și care nu au 
nevoie să cunoască limba 
maghiară pentru a lucra în

(Foto EPA) 

administrația din cele două 
județe.

„Nu văd de ce un subpre
fect vorbitor doar de limbă 
română nu e angajat, deși dă 
concurs”, a spus Băsescu.

El a spus că a vorbit cu foar
te mulți locuitori ai celor două 
județe și a constatat că aceș
tia, când se referă la liderii 
maghiari, le pun acestora 
etichete cum ar fi „corupți”, 
„baroni nedemocrați”.

Rămâne 
până la capăt

Washington (MF) - Se
cretarul american de Stat, 
Condoleezza Rice, intenți
onează să rămână în ca
drul administrației, până , 
la retragerea lui George 
W. Bush de la Casa Albă, j 
a declarat putătorul său I 
de cuvânt, după anunțulgM 
demisiei lui Karl Rove.Ty 
„eminența cenușie” a li
derului american.

„Problema de fond es
te: (Condoleezza Rice) in
tenționează să rămână I 
pe baricade? Răspunsul 
la această întrebare este 
«da»”, a declarat purtăto
rul de cuvânt Sean Mc
Cormack. w

Retragerea din funcție^'* ’ 
a lui Karl Rove, anunța- ■ 
tă luni, continuă șirul de 
demisii ale colaborato
rilor apropiați ai preșe
dintelui, cu mai puțin de 
un an și jumătate de la 
încheierea mandatului
său, în ianuarie 2009.

Rice și vicepreședinte
le Dick Cheney se află în 
rândul oficialilor de rang 
înalt care au rămas ală- f5
turi de președintele ameri- j 
can de la începutul primu
lui său mandat, în 2001. i

(Foto: EPA)

Neagă 
acuzațiile
Kabul (MF) - Președin
tele Iranului, Mah
moud Ahmadinejad, a 
declarat în cursul unei 
vizite la Kabul, că se 
îndoiește că insurgenții 
talibani din Afganistan 
primesc arme din țara 
sa. „Mă îndoiesc că 
acest lucru este ade
vărat', a declarat pre
ședintele în cursul unei 
conferințe de presa 
comune cu omologul 
său Hamid Karzai. 
Ahmadinejad a 
răspuns astfel acu
zațiilor Statelor Unite, 
reiterate săptămâna 
trecută de președintele 
George W. Bush, care 
s-a întâlnit cu Hamid 
Karzai la Washington. 
„Susținem pe cât 
putem procesul politic 
din Afganistan. Primul 
efect al securității 
Afganistanului este 
simțit în Iran", a spus 
liderul de la Teheran.

Inculpat într-un nou proces
B Al treilea proces pentru 
crime împotriva umanită
ții, comise în timpul lui 
Saddam Hussein.

Bagdad (MF) - Un al treilea 
proces pentru crime împotri
va umanității, comise în tim
pul regimului lui Saddam Hus
sein, va începe, la 21 august, 
la înaltul Tribunal Penal ira
kian, printre inculpați fi
gurând și „Aii Chimicul”.

Un număr de 15 suspecți 
vor fi judecați pentru crime 
comise în timpul operați
unilor de reprimare a unei 
răscoale șiite din 1991. 
Printre ei figurează și Aii 
Hassan al-Majid, cunoscut 
drept „Aii Chimicul”, care a 
fost condamnat în iunie la 
pedeapsa capitală, pentru 
masacrarea a 182.000 de 
kurzi din Irak, în 1988.

în 1991, șiiții din sudul 
Irakului s-au revoltat împotri

va fostului regim sunnit, în
curajați de forțele coaliției, 
care determinaseră eșecul lui 
Saddam Hussein în invadarea 
Kuweitului. Zeci de mii de 
șiiți au fost masacrați în tim
pul represaliilor din apro
pierea orașelor sfinte șiite 
Najaf și Kerbala și din regiu
nile Hilla și Basra.

Aii Hassan al-Majid, văr și 
colaborator apropriat al lui 
Saddam Hussein, precum și 
alți doi demnitari ai fostului 
regim, au fost condamnați la 
moarte prin spânzurare de 
același tribunal, la 24 iunie, 
fiind acuzați de genocid, 
crime de război și crime 
împotriva umanității.

Acuzații au făcut recurs, 
iar Curtea de apel urmează să 
își anunțe decizia în curând. 
Dacă pedeapsa va fi confir
mată. conform legii irakiene, 
al-Majid va fi executat în ter
men de 30 de zile, iar noile 
acuzații vor fi abandonate.

De ziua lor. Mii de tineri pakistanezi au fluturat 
drapelul național, ieri, în timpul ceremoniei care 
marchează 60 de ani de la dobândirea independenței țării 
de sub dominația britanică. (Foto: epaj

Reuniune secretă la Sydney |
Canberra (MF) - Comandan

ții militari din 19 țări, inclusiv 
cei din Statele Unite, Japonia, 
Indonezia și Malaysia, au avut 
o întâlnire secretă la Sydney 
înaintea summitului Asia- 
Pacific, programat în toamnă.

Liderii din 21 de țări, inclu

siv președintele SUA Georgy 
W. Bush, cel al Rusiei, Vladi
mir Putin, liderul Chinei, Hu 
Jintao, și premierul nipon 
Shinzo Abe se vor întâlni la 
Sydney, la începutul lunii 
septembrie, pentru summitul 
APEC.
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• Vernisaj, ieri, la Galeriile de Arte din 
Hunedoara a avut loc vernisajul expoziției 
.De <s> pre semn". Expozanți au fost 
cinci tineri, artiști plastici, din cadrul Uni
versității Naționale de Arte București. 
(D.l.)

Dă cu Biblia după consilieri
■ lisus Hristos și Maica 
Tereza sunt prezenți în 
ședințele Consiliului 
Local Deva.

Hannelore Acârnulesei

Expoziție în restaurant. Asociația 
Culturală Popițiu vernisează astăzi, la 
Restaurantul „Dunărea" din Deva, ora 
17.30, o expoziție de acuarelă dedicată 
„Zilei Marinei Române". (S.B.)

Orice turist român care revine din 
concediul petrecut în străinătate 
începe povestea prin a lăuda claritatea apei 

lângă care a stat. Nu contează că e Medi- 
terana, Rinul, Balatonul sau chiar Marea 
Neagră ce ajunge pe mal bulgăresc. Apa 
limpede, din punctul de vedere al românu
lui, este ceva absolut neobișnuit, care me
rită subliniat, în primul rând, în discuție.

Orice turist român care revine din con
cediul petrecut în România începe povestea 
cu vremea ("a fost cald", "a fost rece", "am 
avut toate zilele de plajă"), apoi dezbate 
eventual nivelul prețurilor și cât de 
feină/proastă a fost cazarea. Despre apa 
Obligatorie a oricărui concediu, nici măcar 
nu pomenește. Eventual, dacă pe malul 
mării ar fi ridicați munți de alge, ar aminti 
în trecere despre asta.

Deva - Concesionarea sta
dionului din Deva a fost 
motiv de scandal între pri
marul Mircia Muntean și con
silieri. Cu atât mai mult cu 
cât proiectul de hotărâre a 
ajuns la consilieri cu un sfert 
de oră înainte de începerea 
ședinței. „Dumneavoastră pu
neți lucrurile puțin pervers. 
Dacă îmi dați voie să folosesc 
un cuvânt gingaș. Ne criticați 
pe noi și ne luați prin 
învăluire, că, vezi Doamne, 
ne-am opune. Sau nu suntem 
alături de ctitoriile dumneav
oastră în municipiul Deva. 
Dar problema este să votăm 
în cunoștință de cauză. Să 
avem proiectele de hotărâri 
în termenul prevăzut de

Pod nou inaugurat la Pui

Să fie vorba aici de prea lunga noastră 
așteptare a limpezirii apelor din jurul 
nostru?! La deja adaptarea noastră la apele 

tulburi în care ne tot învârtim de vreo 17- 
18 ani?! Când oriunde privești găsești ceva 
[nițel tulbure măcar, apa în sine, murdară și 
ea, parcă e adaptată mediului înconjurător, 
intrată în cotidian.

Doar așa pot explica cum ajungem să 
socotim apa curată, limpede, neobișnuită 
când o întâlnim.

Termen limita

K)eva (T.S) - Proprietarii de pășuni și 
ețe care au fost deposedați de terenuri în 
timpul regimului comunist vor putea 

depune cereri de despăgubire doar până la 
sfârșitul lunii august, potrivit unei legi 
adoptate de Parlament, pe 19 iunie și 
intrată în vigoare la sfârșitul aceleiași luni. 
Dacă nu vor reuși să depună cererile în ter
men de 60 de zile de la intrarea în vigoare 
a legii, adică până în 26 august, 
proprietățile nu vor mai putea fi revendi
cate, potrivit textului legislativ. Legea 
193/2007 prevede, de asemenea, ca restitui
rile să se facă pe o suprafață de maximum 
100 de hectare de teren pe familie.

■ Noul pod a fost con
struit după ce vechea 
construcție a fost luată 
de apele Streiului.

Pui (M.S.) - Locuitorii 
comunei Pui vor putea să cir
cule, de astăzi, pe un nou pod 
care a fost ridicat peste râul 
Strei, în apropierea localității 
Rușor. Construcția înlocuiește 
vechiul pod de peste râul 
Strei, care a fost distrus de 
inundațiile ce au avut loc în 
luna august, a anului trecut. 
„Podul asigură accesul oame
nilor din satele Rușor, Galați 
și Băiești spre terenurile 
agricole și pădurea din zonă. 
Podul nou a fost reconstruit 
în totalitate pe o structură 
metalică”, a declarat pri
marul comunei Pui, Victor 
Stoica.
Structură metalică

Costurile noii construcții 
s-au ridicat la aproximativ 
200.000 lei, sumele fiind alo
cate de la bugetul statului, în

Pieton accidentat
Deva (M.T.) - Un bărbat în 

vârstă de 67 de ani, a fost 
transportat la spital după ce 
a fost lovit de o autoutilitară, 
ieri dimineața, pe strada 
Lucian Blaga, din Deva. în 
timp ce manevra cu spatele o 
autoutilitară Mercedes Benz, 
Radu T., de 34 de ani, domi
ciliat în Zărnești, județul 
Brașov, nu l-a observat pe 
Andronic F., de 67 de ani, din 
Deva, care a traversat strada 
fără să se asigure. în urma 
accidentului, Andronic F. a 
suferit multiple leziuni, fiind 
transportat la Spitalul Jude
țean Deva, unde a fost diag
nosticat cu escoriații multiple, 
contuzie toraco-lombară, TCC 
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lege”, îi reproșează con
silierul PSD Vasile Țonea pri
marului.
Consilier... cosmic

în ajutorul colegilor au ve
nit și alți consilieri, care au 
spus lucrurilor pe nume clar 
și răspicat. în primărie se fac 
ilegalități, a tras concluzia 
consilierul Florin Ghergan, 
care îi reproșează primarului 
Mircia Muntean atât faptul că 
nu a primit proiectul de 
hotărâre la timp pentru a-1 
putea studia, dar și faptul că 
pe stadion au fost făcute 
lucrări, înainte de a fi orga
nizată licitația de concesio
nare;

Spiritele s-au încins puter
nic când câinii de pază au 
încercat să sară în ajutorul 
primarului. Iar edilul șef s-a 
cam lăsat dus de val, în tim
pul conflictului cu consilierul 
din opoziție, ajungând chiar 
până la... ceruri. Pe toate căi
le posibile. De la credință și 
până la... știință. Numindu-1 

Primarul comunei Pui, Victor Stoica (Foto: cl)

baza unei ordonanțe de 
Guvern, emisă la sfârșitul 
anului trecut. Edilul șef al 
comunei a apreciat că podul 
nou este mult mai rezistent 
decât cel care exista în zonă, 
în urmă cu un an. Varianta 
construcției pe structură me
talică a podului a fost aleasă 

acut închis, nerămânând 
internat. Conducătorului auto 
i s-au recoltat probe biologice 
în vederea stabilirii alcoole
miei, a declarat purtătorul de 
cuvânt al IPJ Hunedoara, sub- 
inspector Bogdan Nițu. Cer
cetările continuă sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Greșelile se plătesc

in Consiliul Local Deva sfinții sunt la mare căutare (Foto: cl)

pe consilierul Ghergan „Mai- 
a Tereza” sau... Mântuitorul 
lisus Hristos. „Cine sunteți 
dumneavoastră, domnule 
Ghergan, să decideți ce e 
legal și ce e ilegal... Maica 
Tereza? Sau lisus Hristos. (...) 
Când sunteți de acord cu 
hotărârile noastre? în ce 
mandat? în mandatul conste- 
lar... Vei fi propus consilier 

pentru că în acest mod cos
turile de execuție s-au în
cadrat în sumele aprobate. 
Calea de acces peste pod a 
fost realizată din bârne de 
lemn masiv. Un pod clasic, 
din beton, ar fi costat de 
aproape patru ori mai mult, a 
mai spus primarul Stoica. 

j Nume.........
j Adresa .....
I Localitatea
I

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

I

REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal. La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestora. Informații supli
mentare la tel.0254/ 211 275, int. 8834

în spațiul cosmic”, își încheie 
primarul accesul de furie. 
Bâlciul a durat mai bine de 
o jumătate de ceas. După 
ceartă însă, mașina de vot s- 
a pus în funcție. Cine este 
investitorul, chiar dacă a dat 
deja bani, consilierii nu știu. 
Sau, cel puțin, asta susțin. 
Vor afla, cu siguranță, după 
ce va câștiga licitația.

Bani pentru 
IMM-uri

Deva (D.I.) - Peste 40 
de milioane de lei vor fi 
alocate, la nivelul țării, 
pentru susținerea finan
ciară a Programului 
național multianual de 
susținere a investițiilor 
realizate de către între
prinderi nou-înființate și 
micro întreprinderi, pre
cum și a investițiilor de 
modernizare/retehnolo- 
gizare a întreprinderilor 
mici și mijlocii. Aceste 
fonduri sunt destinate 
susținerii investițiilor 
realizate de întreprinde
rile înființate recent, pre
cum și de întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM). 
Se pot finanța numai 
achizițiile de mașini, uti
laje, echipamente, mij
loace de transport de 
mărfuri, care sunt noi. O 
întreprindere poate acce
sa doar o singură dată 
acest Program.

Dacă formați un cuplu și 
aveți ceva poze de arătat, 
acum este momentul! Vă 
facem vedete și vă 
răsplătim pentru asta! 
Trimiteți o fotografie cu 
voi, specificând nume, 
prenume și un nr. de con
tact, pe adresa „Cuvântul 
liber’ Deva, B-dul 22 
Decembrie, nr.37A, 
clădirea Cepromin, parter, 
sau în format electronic ia 
adresa de mail: 
sanda.bocaniciua>informme- 
dia.ro în perioada 3 iulie— 
2 august, iar în 27 august 
vă alegeți cu 200 lei! 
Câștigătorii vor fi departa
jați atât pe www.huon.ro. 
sub forma votului electro
nic, cât și prin intermediul 
taloanelor apărute în 
„Cuvântul liber", în perioa
da 3 - 25 august. Ce mai 
așteptați?
Cu noi faceți casă 
bună vara asta!

RECLAMA

http://www.huon.ro
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«Adormirea Maidi Domnului»_____________________
«Ziua Marinei»__________________________________
1714 - Constantin Brâncoveanu, domn al Țării 

Românești (1688-1714) a fost 
decapitat la Constantinopol, 
împreună cu cei patru fii al săi. A 
fost sanctificat de Biserica Orto
doxă Română, fiind omagiat pe 
16 august.______________________
1771 - S-a născut prozatorul Sir 
Walter Scott, creator al romanu-

lui istoric englez și european („Ivanhoe", „Rob Roy"). 
1888 - A apărut, la București, cotidianul Adevărul 
(1888-1916; 1919-1937 și 1946-1951; a reapărut 
după Revoluție, în 25 decembrie 1989, în urma dis- 
pariției fostului organ al PCR, Scânteia). .
1932 - A murit generalul Traian Mcșoiu (foto), care 
s-a remarcat în luptele pentru eliberarea Transilvaniei 
de sub ocupația Puterilor Centrale în timpul primului 
război mondial. Sub conducerea sa, armata română 
a eliberat Oradea in 20 aprilie 1919 (n 1868).______
1967 - A încetat din viață pictorul Rene Magritte (n. 
1898).

15°
minim

28°
maxim

Cer senin. Termometrele vor înregistra 
temperaturi minime de 15°C și maxime de 
28°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Cer însorit. Minima termică va fi de 

17°C, iar maxima de 31°C.
Vineri. Cerul va fi senin. Temperatura 

minimă va fi de 18°C, iar maxima de 33°C.

Zgomote 
puternice

n panere 
Vacarm

J

Calendar Romano-Catolic____________________
+ Adormirea Maicii Domnului. Sf. Tarciziu, m. Ap 
11,19a; 12.1,3-6a. 10ab; Ps 44; 1 Cor 15,20-27; Lc 1,39- 
56.

Calendar Greco-Catolic______________ _______
Adormirea Maicii Domnului. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Fi
lip 2,5-11; Ev Lc 10,38-42. 11,27-28.

CALENDAR RELIGIOS
Calendar Creștin Ortodox___________________
Adormirea Maicii Domnului (Dezlegare la pește).

Strigâtoru 
I victoriei

ASfie

in cădere!

In birt!

Cursâ 
po apă

Scârțâie 
pe uliță

Zgomot 
estompat

Afara din 
teren

in cerc! 

Muget 
din

Element 
de Eazâ 

întrebare

Zgomot

Bucata

lese cu 
scântei
Miez de 
metal!

Câmp de 
luptâ

Poftim!

Căpitan 
de plai

gălăgioas

ntfeamnâ 
la somn

TKI.EFHMIR nWI.E

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Soluția integramei din numărul 
precedent: P P - M - P - NAVI-. 
GATOR - RARE - PRO - BALANS
- TM - MUT - AMU - FAR - UDĂRI
- O - IAR RID - CC - SARI - E - 
AC ■ GENA - EPAVA - APT - ITIN
ERAR - ATAS - AR - C - INGER - 
IERI

Berbec

S-ar putea să vă confruntați cu probleme financiare. Chiar 
dacă, în rest, simțiți că vă merge excelent, vă sfătuim să 
vă gândiți foarte bine înainte de a trece la acțiune.

Taur

Aveți ocazia să obțineți câștiguri nesperate. Sunt favorizate * 
și călătoriile în interes personal. Aveți tendința să vă asumațițr 
prea multe riscuri. Vă recomandăm să fiți mai prudent. '

Gemeni

O persoană vă propune o colaborare de pe urma căreia 
puteți câștiga foarte bine. Dacă vi se oferă ocazia să ple
cați într-o călătorie, nu ezitați. Puteți cunoaște parteneri 
de afaceri.

Rac

Sunteți nevoit să vă ocupați de probleme financiare mai 
vechi. Dacă vi se propune o colaborare, nu refuzați. Vă 
poate schimba viața.

Leu

Faceți impresie cu seriozitatea de care dați dovadă și sunteți 
căutat pentru sfaturi. Puteți să vă faceți planuri pe termen 
lung și să vă gândiți la investiții foarte mari cu colabora
torii.

Fedoară

Astăzi sunt favorizate planurile de viitor și investițiile finan
ciare. Este posibil să încasați banii pentru o lucrare încheiată 
recent. Menajați-vă sănătatea și să vă odihniți mai mult.

Balanță

Vi se împlinește dorința de a schimba ceva în relațiile 
parteneriale. Aveți încredere în forțele proprii și voința de 
a acționa. După-amiază vă simțiți foarte bine la o întâlnire.

Scorpion

Aveți un succes deosebit în afaceri. Puteți să încheiați con
tracte și să semnați documente oficiale. Relațiile cu cola
boratorii sunt foarte bune. Vă sfătuim să aveți mai multă 
răbdare.

Săgetător

Aveți un program încărcat. La serviciu, este posibil să pre- 
luați o parte din sarcinile unui coleg. Nu este cazul să^ 
faceți griji. Puteți să faceți față cu succes tuturor pipr 
blemelor.

Capricorn

Sunteți hotărât să puneți capăt unei situații neplăcute de i 
la serviciu, care durează de câteva zile. Fiți atent cum vor- i 
biți, pentru că sunteți nervos și riscați să fiți înțeles greșit. Ș

Vărsător |

Sunteți încrezător în forțele dumneavoastră proprii și puteți I 
avea succes în afaceri. Sunt favorizate întâlnirile cu prietenii > 
și călătoriile. S-ar putea să vă reîntâlniți cu un prieten.

Pești
Aveți succes în activitățile intelectuale și reușiți să depășiți { 

toate dificultățile. Este o zi bună pentru examene. Pe plan i 
sentimental, totul este în ordine. Acordați atenție familiei! I

ÎNTRERUPERI API, GAZ, CURENT
Apa___________________________________________
Se întrerupe furnizarea apei între orele
- 8.00-15.00 - în Deva, Al. Armatei.

Energie electrică___ ______________________
Energia electrica va fi întreruptă între orele:
- 9.00-14.00 - în Simeria;
- 10.00 12.00 - în Deva, str. Progresului, I. Creangă, 
A. Vlaicu, Teilor, Dacilor, Cireșilor, D. Cantemir, Ste
jarului, Barbu Lăutaru, Centurii.
- 8.30-15.00 - în Certej, bl. 4.

Gaz metan____________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan între orele:
- 9.00-16.00 - în Deva, str. N. Bălcescu, bl. 1, 2, 3, 
4, 45, str. M. Eminescu, bl. A.

Pizza cu bacon
Ingrediente: Blat: 200 gr făină, 25 gr drojdie, sare, 
ulei, apă. Compoziție: 250 g bacon, 2 roșii, 100 g 
brânză, 200 g ciuperci proaspete, 50 g măsline ron
dele, 2 ardei grași colorați diferit, porumb boabe, 
ceapă rondele.
Mod de preparare: Se prepară un blat subțire de 
pizza pe care se pun felii subțiri de brânză, felii de 
bacon, felii de roșii, ciuperci, rondele de măsline și 
ardei. La sfârșit se pun feliuțe de ceapă și boabe de 
porumb. Se pune la cuptor și se ține 20 de minute. 
La servire se poate adăuga și puțin parmezan.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR 
8:00 Isabel, în căutarea
□ iubirii (s, dramă)

8:50 Integrante după inte
grare (r)

9:00 Ducesa din Duke 
□Street (s, dramă,

Anglia) 
10:00 Hello, Good-Byel (r) 
10:30 Repere Sacre.

Adormirea Maidi 
Domnului 

12:40 Integrame după inte
grare (r) 

12:50 Mamaia ieri și azi 
12:00 Nocturne (r) 
12:50 Integrame după inte

grare 
13:00 Zack și Cody, ce viață 

□minunatăl (s, comedie,
SUA, 2005) 

13:30 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru... Europa 
17:00 Misterele din Sankt

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

18:00 Justiție militară (s) 
18:50 Mamaia ieri șl azi 
19:00 Jurnalul TVR

20' *000111' zicel
20:55 Ochiul magic (r) 
21:50 Neveste disperate (s).

Sc u: Teri Hatcher, Mar- 
. da Cross, James Den

ton
22:45 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
23:JQ Crimă șl pedeapsă 

•J (dramă, Rusia/Polo- 
nia/Statele Unite ale
Americii, 2002). 
în distribuție: Vanessa 

- Redgrave, Crispin 
Glover, John Hurt, 
Margot Kidder. R.: 
Menahem Golan 

1:30 Justiție militară (r) 
2:20 Jurnalul TVR (r).

Sport. Meteo 
3:25 Rețeaua morțli (film,

r) 
4:55 Mamaia Ieri și azi 
5:05 Isabel, m căutarea
El Iubirii (r) 

5:55 Hello, Good-Byel (r) 
630 Poporu* zicel (r)

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

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 
r)

10:00 Lupii mărilor (film, r) 
11:45 Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

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

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Meseriașii (r) 
14:15 în căutarea familiei

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

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Mesaje de dincolo (s).

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

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

Vremea

20:30 Jocul seducției 
.-.(dramă, Statele Unite 
”ale Americii, 2006).

în distribuție: 
Anne Heche, 
Eric Roberts, 
lan Tench, 
Kathleen York.
Regia: 
Ralph Hemecker 

2230 Știrile ProTv. Sport 
23:15 Minți criminale (s). 

jjCu: Mandy Patinkin, 
*lhomas Gibson, Lola 

Glaudini
-Vremea
- Vreau să fiu mare 

0:30 Jocul seducției (film, r) 
2:25 Omul care aduce 

cartea (r) 
2:30 Știrile Pro Tv 
330 Meseriașii (r) 
4:00 Țace Peca (r) 
445 Jugani Shukaru (r) 
530 La Bloc (r) 
630 Emmerdale - Afaceri 
□de familie (r)

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
(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

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

g(serial). Cu: Tobias
Mehler, Karen Cliche, 
Robert Sheehan, 
Zak Santiago, Mark 
Hildretth

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

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

16:00 Observator 
17:00 Agentul VIP cu Cris

tian Brancu 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport
Meteo

20:30 Gol
(emisiune de 
divertisment), 
cu Dan Negru 

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

24:00 V.I.P.
□(film serial) 

2:00 Concurs
interactiv 

3:00 Agentul VIP
(reluare) 

5:OOVivere
□(film serial)

7:00 Doctor Who (r) 8:00 
Aventurile lui Tarzan (r) 830 
Lecția de... știință. Ochiul 
științei (doc.) 9:00 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:15 Miracole (s) 10:15 Plaja 
lui Măruță 12:05 Doctor Who
(r) 13:00 Aventurile lui Tarzan
(s) 13:30 ABC... de ce? 14:30 
Jobbing (r) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:20 Descoperă românii 
16:30 Autostrada TVR. Mag
azin regional 18:00 Jurnal 
regional 1830 Replay! Legen
dele fotbalului românesc 
19:00 Bugetul meu 1930 
Ulița spre Europa 20:00 
Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece (s) 21:00 Ora 
de știri 22:10 Gașca celor trei 
(comedie, Italia/Franța, 2004) 
24:00 American Gothic (s)

8:30 Great Artists 9:00 Film 
artistic 11:00 Pentru o cauză 
dreaptă (film serial). în dis
tribuție: Elizabeth Lackey, 
Richard Thomas, Roger R. 
Cross 12:20 Look who is wi
nning 1430 Acapulco Heat 
(film serial). în distribuție: 
Catherine Oxenberg, Brendan 
Kelly, Alison Armitage,; 
Spencer Rochfort 15:30 Pitici 
de vară 16:30 Baronii (s) 
17:30 Bere de la gheață 1830 
Știri Național TV 20:00 Film 
artistic 22:00 Cronici paranor
male (s)

11:00 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 12:00 Teo (r) 13:45 
Animatrix (s) 14:15 Descoperă 
România (r) 1445 Icstrim Tivi 
15:15 Ruleta destinului (s) J 
16:15 Entertainment News (r) 
1630 Drumul spre casă (s) 
1730 Divorțați... dar împre
ună (r) 18:00 Telefonul de la 
miezul nopții (s) 19:00 Ruleta 
destinului (s) 20:00 Entertain
ment News 2030 Veronica 
Mars (s) 2130 Divorțați... dar 
împreună (s) 22:00 Furia 
trădării (acțiune, Hong Kong, 
1986) 24.-00 Jurații (s) 

9KX) Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Uzurpa- 
toarea (s) 1230 împotriva des
tinului (s, Mexic, 2005) 1330 
Prizoniera (s) 1430 Mama vi
tregă (s) 1530 Iubiri (s) 1730 
Poveștiri adevărate 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 
2245 Clona (s) 23:45 Monte- 
cristo (s, Argentina, 2006) 0:45 
Prizoniera (r) 1:45 Poveștiri 
adevărate (r) 2:45 Numai 
iubirea (r) 3:15 Poveștiri de 
noapte (r) 3:45 Rețeta de 
acasă

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Autoforum (r) 945 Spitalul AII 
Saints (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit 1405 Dragoste 
și putere (s) 1440 Promisi
unea unui copil (dramă, SUA, 
1990) 1625 Spitalul All Saints 
(s) 1725 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 18:00 Focus 1930 Camera 
de râs 20:00 Necunoscuta: s 
Până când moartea ne va sta 
în cale (polițist, SUA, 2005) 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
2230 Focus Plus 2330 Totul 
despre sex (s) 24:00 CSI - 
Investigații (s) 1:00 Focus (r)

630 Videodipuri muzicale 
7:00 Matinal 71010.-00 Auto
motor 1030 Euromaxx 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale 12:00 Știri 13:05 
Briefing (r) 13:30 Emisiune- 
concurs 1445 Lumea cărților 
1540 Euromaxx (documentar) 
16:00 Mitică Popescu (come
die, Român-a 1984) 18'00 6! 
Vine presai Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela 20:00 Sosesc 
păsările călătoare (com.) 
22:15 Am fost șaisprezece 
(dramă, România). Cu: 
Alexandru Repan, Elisabeta 
Adam 24.00 Interzis. Cu Lau
ra Andreșan

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale .a li

7:45 Mama mea (dramă, Fin 
landa, 2005) 935 Fără o vâslă 
(comedie, SUA, 2004) 11:15 
Jack (dramă, SUA, 1996) 
13:10 Confesiunile unei mirese 
(comedie, SUA, 2005) 14:40 
Armăsarii (Dramă, Irlanda, 
2006) 16:15 Minus 25° C 
(aventuri, SUA, 2006) 18:15 
Fiica președintelui (romantic, 
sua, 2004) 20:00 Elektra 
(acțiune, SUA, 2005) 21:40 
Fără o vâslă (comedie, SUA, 
2004) 23:20 Constantin
(acțiune, SUA, 2005)

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Realitatea de la 11:00 
13:15 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 15:15 
Fabrica 16:50 Marfă. Cu Dra- 
goș Bucur 17:00 Realitatea de 
fa 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Ziarul Realității 22:00 1 și 1^

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10:00 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe - 
alese: Jeep CJ7 12:00 Mega- 
constructori: Munți mișcători 
13:00 Confruntări și fiare vechi 
14:00 Brainiac. Maniaci ai 
științei 15:00 Cum se fabrica 
divere lucruri? 16:00 Curse 
17:00 Constructorii de moto
ciclete 18:00 Motociclete 
americane 19:00 Vânătorii de 
mituri 20:00 Cum se fabrică 
divere lucruri? 21:00 
Supraviețuitorii atacurilor de 
rechin 22:00 Meserii care 
mușcă 24:00 La un pas de 
moarte 1 riX) Megaconstruc- 
tori: Montagne-rousse
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MOTIVK& Idei de afaceri în mediul rural.•*• t i *4 * cm cvL?.v.Av>^vv?>

www.bacalaureat2OOl.C0m
Deva (D.l.) - Pe acest site găsiți detalii despre Examenul 
de Bacalaureat 2007. Informațiile prezentate provin 
din surse oficiale ale instituțiilor acreditate de stat. De 
asemenea, aveți la îndemână subiecte rezolvate la lim
ba română și matematică.t T

gramul de aur
Dolarul SUA

- DN 7: Leșnic - Ilia - Tătărăști;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

■ în Teliuc se află sin
gurul centru de afaceri 
din județ, situat în 
mediul rural.

Teliucu Inferior (D.I.) - La 
un an de la demararea efec
tivă a activității sale, Centrul 
de Afaceri din Teliucu Inferi
or are o ocupare de 50%. Cele 
șase firme care și-au început 
aici activitatea au fost inițial 
doar șase idei de afaceri pe 
care oamenii au reușit să le 
pună în practică datorită spri
jinului logistic oferit de Cen
tru. „Există aici servicii de 
consultanță, informare, pro

TBANZACȚU BURSIERE
Societatea Preț Variație

închidere (lei/acț) (%)
SIF5________________ 4,3100____________ +0.47
SIF2________________ 3,5500____________ -0,28
BRK________________ 4,2500____________ +3,41
TLV________________ 0,9000____________ -1,10
SIF3________________ 2,4300____________ -2,80
SIF1________________ 3,8500____________ -2,04
SIF4________________ 2,4600____________ -B60
SNP 0,5200 -0,95

Atelierul de obiecte de ceramică de serie mică a fost una dintre 
primele afaceri dezvoltate aici (Foto: cl)

BRD 28.9000 «1,05
CMP 1,7000 4-1,19

Rubrlcâ realizată 
b-dul Decebal, b 
221277.

de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
1. R, parter (lângă QUASAR), tel.:

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ©-+J17659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.©— 748080.
Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©— 
713045.
DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ©— 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop. Piața Victoriei, 
nr. 29. ©— 211616, 224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas II". str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©— 211949.

SUDOKU
Reguli: ÎNCEPĂTORI

in fiecare 3 8 7
bloc sunt 
câteva cifre

9 5 1 6
6 4între 1 și 9,

stabilite 
dinainte. 
Acestea tre-

6 2 4 5 9
buie com
pletate cu 7 5 8 6 3
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare

1 8
6 9 3 4

număr să 2 4 h 7figureze o
singură da- 
tă De ase-

AVANSAȚI

menea, ci
frele de la 1

4 1 5 3 6
9 1la 9 trebuie

să figureze 
o singură 5 3
dată atât pe 
rândurile

5 2 7 8 9 4
1orizontale

cât și pe 
coloanele

1 6 2 4 8 7
8 9verticale ale

celor nouă 
blocuri luate 4 5
împreună. 7 5 9 1 2

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Accident mortal la Dobra
■ O femeie și-a pier
dut viața în urma unui 
accident de circulație 
petrecut, ieri, la Dobra.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tama5@infarn1n1edia.ra

Dobra - O femeie în vârstă 
de 74 de ani, din localitatea 
Dobra, a fost accidentată mor
tal, ieri, în jurul orei 16.00, de 
un autoturism Renault. Maria 
J. cumpărase de la magazinul 
din localitate un pepene roșu 
și se întorcea spre casă (pe 
sensul de mers Dobra-Lăpu- 
giu). Mai avea câțiva metri 
până să ajungă, când a fost 
surprinsă de un autoturism 
Renault care se îndrepta spre 
Deva. „Am văzut mașina care 
a intrat în curbă cu viteză 
mare. Cred că șoferul nu a 
mai reușit să o redreseze și s- 
a pierdut. Mașina a intrat pe 
contrasens, apoi a părăsit 
șoseaua și lovit-o în plin pe 
bătrână. Șoferul nu a frânat 
deloc și s-a oprit cu mașina 
în casă, iar femeia a murit pe 
loc. Păcat că se întâmplă

Apare biografia lui Oros
■ Câțiva scriitori și pri
eteni vor "construi" o 
biografie despre viața 
umoristului.

Hannelore Acârnulesei

856132749
341579826
527486135

6 7 2
5 1 3

4 8 9

9 4 8 5 1 3
6 2 7 9 8 4
3 15 6 7 2

1 3 5
2 9 4
7 6 8

7 9 4 2 6 8
8 6 1 3 5 7
2 5 3 4 9 1

începători Avansați

4 3 9 2 8 7 5 1 6
2 1 5 4 9 6 7 8 3
6 7 8 5 3 1 4 9 2
5 6 7 1 2 8 9 3 4
8 2 3 6 4 9 1 5 7
9 4 1 7 5 3 6 2 8
3 9 6 8 1 4 2 7 5
1 5 4 3 7 2 8 6 9

lL 8 2 9 6 5 3 4 1

Deva - O biografie dedicată 
umoristului Liviu Oros va fi 
realizată de câțiva prieteni, 
scriitori sau oameni de scenă, 
care l-au cunoscut și iubit. 
Scriitorii Cornel Udrea și Du
mitru Hurubă împreună cu 
cea care a jucat pe scenă 
alături de Liviu Oros, Elis 
Ursu, au plecat împreună la 
drum pentru a aduna, între 
pâginile unei cărți, sub titlul 
„Constructorul de zâmbete, 
un om în Cetate”, viața lui 
Liviu Oros.

„Iată un vis mai vechi, nu 
numai al meu, dar și al mul
tora care l-au cunoscut pe 
Liviu Oros. Pregătim o 
biografie, mai precis constru

movare a afacerii, gratuite 
pentru cei ce apelează la noi. 
Cei din zonă care au idei sunt 
sprijiniți să intre în centru 
pentru a le pune în practică și 
a le dezvolta. Totul pentru a 
stimula activitatea economică 
din zona rurală”, spune 
Marinela Moldovan, director 
de proiect.

Centrul de Afaceri a fost 
gândit inițial ca un incubator 
de afaceri.

Au venit aici firme care 
doreau să-și deschidă puncte 
de lucru și care aveau în 
vedere doar să folosească forța 
de muncă disponibilă din 
zonă. „Regulile casei” însă 

Conducătorul auto a fost rănit ușor (Foto: Mihaela Tămaș)

asemenea accidente. Mor tot 
oamenii nevinovați. Puteam 
fi eu în locul femeii sau ori
care altul dintre noi”, a 
declarat unul dintre martorii 
evenimentului. Șoferul care, 
din spusele martorilor, este 

im o monografie despre Liviu 
Oros, „Constructorul de zâm
bete, un om în Cetate”. 
Această biografie mi se pare 
mai mult decât necesară în 
această mare acțiune de resti
tuire, de aducere într-un pre
zent deloc abstract a perso
nalităților care au dat viață, 
au dat sens Devei și nu 
numai. Printre aceștia, se 
umără și Liviu Oros, pe care 
îl consider, fără a forța cum
va metafora, un renascentist 
contemporan”, îl descrie scri
itorul Cornel Udrea pe cole
gul și prietenul său, Liviu 
Oros. Liviu Oros, care a fost 
deopotrivă, coregraf, arhitect, 
interpret, dansator, dar și un 
inegalabil autor de monolog 
satiric. „A fost acel personaj 
Văsălie Sâniedru care a făcut 
carieră și care a impus o 
tipologie anume, direct acce
sibilă omului simplu, dar, în 
aceeași măsură, producând 
delicii estetice și celui cu

Vizitatorilor le este prezentat atelierul de confecții

prevedeau altceva. „Am fi 
putut avea astfel o ocupare a 
spațiului de 100%, dar nu 
acesta este scopul. Este impor
tant să implicăm comunitatea 
pentru dezvoltarea de afaceri 
locale. Astfel, taxele și 
impozitele ajung la bugetul 
local și, existând o structură 
economică bine evidențiată, se 
dezvoltă și infrastructura”, 
completează Marinela Moldo
van.

Din 2009, Centrul de Afaceri 
va trece în administrarea 
Primăriei. Agenția de Dez

un pastor baptist a fost trans
portat la Spitalul din Deva cu 
răni ușoare. Polițiștii efec
tuează cercetări pentru a sta
bili cu exactitate împrejură
rile în care s-a produs tra
gicul accident rutier.

Liviu Oros alături de Nadia Comăneci și Teodora Ungureanu
(Foto: CL)

carte, celui pe care îl consi
derăm a fi un spirit mai ele
vat. Liviu Oros a avut cultul 
prieteniei. Viața acestui om 
nu s-a sfârșit în chip fericit și 
nici nu a fost nevoie ca Dum
nezeu să fie neatent o clipă, 
să întoarcă spatele de la el. 
Este o bucurie pentru noi, o 
datorie de onoare să coor
donăm această monografie, 
cu tot ce cuprinde”, con
cluzionează scriitorul.

Cele aproape 200 de pagini 

voltare a Zonelor Miniere 
(ADZM), inițiatorul și actualul 
coordonator al proiectului, 
apreciază că atunci Centrul va 
aduce profit. Chiar la un nivel 
de ocupare de 80% el este efi
cient. Până atunci însă se dez
voltă în paralel activități 
conexe.

Reprezentanții primăriilor 
din zonă sunt învățați aici să 
scrie proiecte și să elaboreze 
programe comune de dez
voltare, pentru accesarea în 
comun a fondurilor struc
turale pe diverse domenii.

Tânără salvată
Retezat (M.S.) - Salva- 

montiștii din Hunedoara 
au fost solicitați să inter
vină, ieri, în ajutorul 
unei tinere de 24 de ani, 
din Brașov, a cărei stare 
de sănătate s-a agravat în 
urma unei crize renale, 
declanșate la cabana Pie
trele, din Retezat. „Tână
ra a făcut o criză renală 
puternică. în cursul nop
ții de luni spre marți i-a 
fost acordată asistență de 
prim ajutor și i s-au ad
ministrat calmante, iar 
marți a fost adusă la spi
talul din Hațeg”, a de
clarat șeful Salvamont 
Hunedoara, Ovidiu Bo- 
dean. Din cauza terenului 
accidentat, salvamontiștii 
au fost nevoiți să urce pe 
munte cu o targă spe
cială. Cu ajutorul aces
teia, bolnava a fost adusă 
5 kilometri, de la Pietre
le până într-o zonă în 
care a putut urca o am
bulanță cu care victima a 
fost transportată apoi la 
spitalul Hațeg.

ale monografiei vor cuprinde 
fotografii, manuscrise sau 
mărturii despre cel care a 
fost Liviu Oros. Autorii 
invită, cu acest prilej, pe toți 
cei care dețin astfel de 
mărturii să îi ajute în demer
sul lor și să îi contacteze la 
Casa de Cultură din Deva. 
Monografia va vedea lumina 
tiparului primăvara viitoare 
și va fi prezentată publicului 
la cea de-a opta ediție a Fes
tivalului „Liviu Oros”.

http://www.bacalaureat2OOl.C0m
mailto:mihaela.tama5@infarn1n1edia.ra
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• Lucrări. Consiliul Local Deva a aprobat 
suplimentarea cheltuielilor pentru moder
nizarea străzii Barbu Lăutaru. Costurile 
totale se ridică la 554.000 lei, iar sumele 
necesare investiției provin de la bugetul 
local al municipiului. (M.S.)

Când apa caldă este... rece

Decedat pe 
munte

Uricani (M.S.) - Cada
vrul unui bărbat de 61 
ani, din Uricani, a fost 
descoperit ieri, în zona 
Tulișa Brazi, din Masivul 
Retezat, în apropierea 
unei stâne, poliția de
clanșând o anchetă în 
acest caz. „Este vorba de 
un fost cioban angajat la 
o stână din zonă. Pro
prietarul acesteia a des
coperit cadavrul în apro
pierea stânii, după ce nu- 
1 mai văzuse pe bărbat de 
aproape două zile. Ca
davrul nu prezintă urme 
de violență”, a declarat 
șeful Poliției Uricani, 
subcomisar Dănuț Moca- 
nu. Locul în care se afla 
cadavrul este situat la 
1792 de metri altitudine, 
accesul în zonă fiind 
deosebit de greu. O echi
pă formată din polițiști, 
legiști și salvamontiști s- 
a deplasat în locul indi
cat, urmând ca trupul 
neînsuflețit să fie adus la 
morga din Uricani pen
tru necropsie.

La Zeicani
Zeicani (S.B.) - O 
nouă ediție a Taberei 
de sculptură de la 
Zeicani - Hunedoara, 
se apropie de final, 
în acest an s-a deru
lat în perioada 6-18 
august. Tabăra este 
organizată anual, de 
un mare iubitor al 
artelor plastice, pri
eten al artiștilor, care 
a considerat că nu 
trebuie să-și 
dezvăluie identitatea. 
Anul 2007 este al 
celei de-a șasea 
ediții, „o ediție de 
piatră", după cum 
susține Torino 
Bocaniciu, datorită 
faptului că sculpturile 
anului sunt, în totali
tate, realizate din 
piatră. Participanții la 
tabăra de la Zeicani, 
din Arad, Timișoara, 
Petroșani și Deva, 
sunt Ana Maria 
Șerban, Ligia Secillici, 
Cosmin Moldovan, 
Cristian lanza, Adrian 
Samson și Torino 
Bocaniciu. Sculpturile 
realizate la Zeicani au 
ajuns să totalizeze un 
număr de 46 și sunt 
expuse pe terenul de 
lucru al taberei, în 
aer liber.

■ Locatarii unui bloc 
sunt nemulțumiți că la 
robinete curge apă 
rece în loc de caldă.

Deva (M.S.) - Locatarii 
unui bloc de locuințe de pe 
strada Scărișoara, din Deva, 
sunt nemulțumiți că la robi
netul de apă caldă curge... apă 
rece. Acesta, în condițiile în 
care apa caldă fusese sistată 
de mai bine de 24 de ore pen
tru lucrările anuale de revizie 
care se efectuează la pro
ducătorul de agent termic. 
„Apa curge cu presiune mare, 
în ciuda faptului că apa caldă 
a fost oprită. Am sesizat acest 
aspect la dispeceratul de apă 
caldă și mi s-a spus că trebuie 
să avem răbdare, până când 
apa se va scurge de pe con
ducte. Dar, chiar sunt nece
sare 24 de ore pentru ca apa 
să se scurgă de pe o con
ductă?”, se întreba, ieri, loan 
Gogu, locatar al blocului 34.

Nemulțumit de răspunsul

Primul accident în giratoriul din Deva

ȘcISC sculptori participă în aceste zile 
la Tabăra de sculptură de la Zeicani. în 
imagine tânăra artistă Ligia Seculici.

(Foto: Sanda Bocaniciu)

Deva (S.B.) - Un accident de 
circulație în care o persoană 
a fost grav rănită a avut loc 
sâmbătă noaptea, în sensul 
giratoriu, Lido - Deva, ce toc
mai a fost inagurat. Cauza a 
fost neacordarea de prioritate. 
Părerile conducătorilor auto și 
ale devenilor, în general, 
despre utilitatea sau inutili
tatea acestui sens giratoriu 
simt împărțite. Articolul, 
apărut în Cuvântul Liber, ce 
relata despre primul accident 
din giratoriu a cules pe 
www.huon.ro mai multe 
păreri ale cititorilor:

***
,;NU pe DN. Sensul de la 

Lido e binevenit dar să mai 
învețe și țăranii să conducă, 
că am văzut o grămadă de 
prostoloci pe acolo și să și 
semnalizeze când e cazul. Să 

primit, domnia sa a sesizat 
situația cu care se confruntă 
și la Oficiul Județean pen
tru Protecția Consumatorului 
(OPC) Hunedoara. „Noi le 
recomandăm locatarilor să se 
adreseze administratorului 
blocului. Acesta trebuie să 
știe dacă este vorba de o 
situație singulară sau defec
țiunea se constată în mai 
multe apartamente. în acest 
caz, administratorul va lua 
legătura cu dispeceratul 
Calor, care va decide cum se 
intervine”, a explicat inspec
torul șef adjunct al OPC 
Hunedoara, Ileana Tudor.

O soluție similară a fost 
oferită și de către directorul 
Calor Deva, Ioan Cristea. El a 
arătat că toate punctele ter
mice sunt închise și că la 
robinetele de apă caldă nu 
poate curge apă rece, cu pre
siune. în opinia sa, situația 
din blocul 34 este generată de 
o defecțiune de montaj al 
unor robineți în casă sau 
chiar a mașinii de spălat.

respecte circularitatea ben
zilor și să acorde prioritate! 
Oricum ... sunt o grămadă de 
țărani în Deva. în Timișoara, 
de exemplu, nu prea ai pro
bleme cu acordarea de priori
tate și e de 100 de ori mai 
mare circulație!... Aici se bagă 
toți ca vitele, de parcă ar 
câștiga ore în plus. Și încă 
una ... Vă implor,<nu faceți 
sens pe DN> va fi haos !!!!! 
Găsiți metode bine gândite și 
nu metode de a lua șpagă și 
de a face bani necurați!!!!” 
(Anonim, 14.08.2007, Ora 16:48) 

***
„Poliția... Păi, Poliția 

doarme... Azi eram cu mașina 
în față la Ulpia și unul venea 
dinspre Ulpița și a întors pur 
și simpu acolo, în intersecție 
și a luat-o din nou în jos, 
înspre semafoarele de la

La robinetele de apă caldă curge apă rece cu presiune (Foto cl)

„Vom verifica situația sem
nalată. Nu sunt excluse avarii 
în instalații sau baterii de 
robineți defecte. Dacă mai 
sunt cazuri de defecte, le reco
mandăm oamenilor să trans

Ulpița... Și a făcut chestia asta 
chiar în fața unei mașini de 
poliție... Păi, nu e posibil așa 
ceva... (George, 14.08.2007, Ora 
15:18)

***
„Giratoriu. Am făcut un 

drum de București și am dat 
peste patru sensuri giratorii 
foarte aglomerate. Cam de la 
doi km, de i/era formată coa
da și se mergea în prfs-He' ''Teșrt*în' vrața lui din țară, ca < 
melc. Pentru traficul lejer din 
Deva e bun giratoriul, dar 
dacă se vor face cele de pe 
centură... atunci să te ții gră
madă de mașini. Edililor, mai 
studiați și găsiți alte soluții:
ușurați traficul, nu-1 aglo
merați!” (Marcel. 14.08.2007, 
Ora 12:46)

***
„Amatorii. Adevărul e că 

mită aceste lucruri la dis
pecerat, prin administratorii 
de asociații. Noi vom proceda 
la verificarea și soluționarea 
problemelor”, a afirmat direc
torul loan Cristea.

devenii habar nu au să con- ( 
ducă în giratoriu ... Unde să - 
învețe? Avem o intersecție cu 
acordare de prioritate, sem
nalizarea e o chestiune care 
nu e obligatorie, mai ales dacă 
ai mașină străină ...” (Radu, 
14.08.2007, Ora 09:29)

***
„Țărani. Cine are obiecții la 

acest giratoriu e clar că nu a 

să vadă cum se circulă pe din
colo! Acel Aurel nu e cu si
guranță din Deva, poate este 
din zonele limitrofe Devei... De 
pe la Lelese, probabil!...,, 
(Kristi, 13.08.2007, Ora 22:58)

„Ok. Sensul giratoriu din 
zona Lido este foarte util. La 
cât mai multe!” (Radu, 1 
13.08.2007, Ora 22:41)

Sfânta Maria Adormirea Maicii Domnului
Biserică cu hramul zilei

■ Mulți români nu știu 
bine dacă ziua de Sfân
ta Marie este prilej de 
sărbătoare sau nu.Strei (S.B.) - Biserica „Adormirea Maicii 

Domnului,, din localitatea Strei, județul 
Hunedoara, este una dintre multele lăcașuri 

de cult hunedorene care 
poartă hramul zilei de 
astăzi, „Adormirea 
Maicii Domnului,,. Este 
prima din șirul celor 
din județul Hunedoara 
cuprinse pe lista patri
moniului național. 
Acest lucru se dato
rează vechimii pe care 
o are dar și stilului 
original în care a fost ' 
construită. Prima 
mențiune documentară 
datează de la 1392. Pe

locul monumentului medieval au fost 
descoperite vestigiile unei villa rustica 
romană. Monumentele medievale, de altfel, 
coboară până în sec. XIII, când a fost ates
tată o curte cneziala și biserica de curte cu 
hramul „Adormirea Maicii Domnului”. 
Clădită din piatră la sfârșitul sec. XIII, bise
rica prezintă un turn clopotniță pe fața de 
vest, o navă scurtă cu plafon de scânduri și 
un altar dreptunghiular boltit în cruce pe 
nervuri. Odinioară pictată și la exterior, 
păstrează astăzi, în interior, pictura lui 
Grozie, meșter menționat de o inscripție (al 
treilea sfert al sec. XIV), într-un stil original, 
sinteză de elemente iconografice bizantine și 
trăsături stilistice nord italiene, dar și cu o 
puternică amprentă romană.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - întrebarea este pusă 
pe bună dreptate avându-se în 
vedere faptul că în ziua de 15 
august mama lui Iisus a 
murit. Prin urmare, oamenii 
nu știu dacă trebuie să se 
bucure sau nu. împotriva 
tuturor temerilor, sărbătoarea 
de astăzi este cunoscută ca 
fiind un prilej de mare 
bucurie și sărbătoare, prazni
cul este cunoscut și sub 
numele de Paștele din mijlocul 
verii. în țară sunt multe zone 
în care, cu prilejul acestei 

Struguri și busuioc

sărbători, se cântă Prohodul, 
ca în Vinerea Mare. Este cea 
mai importantă sărbătoare 
închinată Maicii Domnului. 
La marele praznic ne ream
intim evenimentul religios la 
care face referire Sfânta Scrip
tură. Cu trei zile înainte de 
mutarea la Fiul Său, 
Născătoarea de Dumnezeu a 
fost vestită de Arhanghelul 
Gavriil. Acesta i-a adus o 
ramură de finic. Cu astfel de 
ramuri a fost întâmpinat Iis- 
us la intrarea Sa în Ierusalim. 
Fecioara Maria a înțeles 
mesajul și s-a bucurat că se 
mută lângă Fiul Său. S-a urcat 
pe Muntele Măslinilor, locul 
său preferat de rugăciune, și 
s-a rugat. La întoarcere, Maica 
Domnului și-a pregătit cele 
cuvenite pentru înmor
mântare, a aprins lumânări și 
tămâie, le-a chemat pe 
vecinele sale și le-a spus: 
„Iată, a venit vremea ca eu să 
vă las și să mă duc la Fiul 
meu”. După ce a împărțit 
văduvelor sărace hainele sale, 
și-a făcut rugăciunea și și-a 
dat sufletul în mâinile Fiului 
Său Ceresc. Atunci, un tunet 
mare a vestit adunarea tutur
or Apostolilor lui Hristos la 
casa Maicii Domnului din 
Ierusalim. Sf. Petru a început 
cântarea de înmormântare, 
apostolii au ridicat patul și au 

pețrecut-o până la mormânt, 
în satul Ghetsimani.
Datini și obiceiuri

în ziua Sfintei Marii Mari, 
icoana Maicii Domnului, 
prezentă în casele românilor, 
este împodobită cu flori. în 
familiile cu fete de măritat, ea 
este spălată cu flori de 
busuioc pentru ca fetele să 
aibe noroc în dragoste. Tot în 
această zi se culege năval
nicul, o plantă care crește în 
păduri, în locuri ascunse, 
cunoscute doar de femeile 
vârstnice. în general, planta 
aceasta este dăruită fetelor 
pentru a avea noroc să se 
căsătorească cu un băiat 
gospodar și iubitor. Se culeg 
și alte flori de leac. Gospodi
na casei duce la biserică 
fructe - struguri și prune - pe 
care le slujesc și apoi le dau 
de pomană pentru sufletul 
rudelor decedate. Dacă la Sf. 
Mărie Mare înfloresc 
trandafirii, tradiția spune că 
va fi toamnă lungă. Tot de 
Sfânta Maria este celebrată și 
Ziua Marinei, pentru că Maica 
Domnului este protectoarea 
marinarilor. Se spune că 
vrăjitoarele învață descânte
cele de la Maica Domnului, 
care le apare în vis. De aseme
nea, aceasta este invocată la 
finalul descântecelor pentru

Maica Domnului cu pruncul Isus

că altfel se spune că nu au 
efect: „Descântecul de la mine • 
și leacul de la Maica Domnu
lui”, spun bătrânele de la sate, 
în această sfântă zi, nu se stă 
cu fundul pe masă, nu se 
merge înapoi și nu se aruncă 
părul tuns. în caz contrar se 
spune că Maica Domnului va 
plânge, iar dracul va râde. 
Nașterea Preasfintei Fecioare 
încheie o perioadă bine 
definită, marcând în calen
darul arhaic sfârșitul verii. E 
ziua când rândunelele pleacă 
spre țările calde, semn d** 
începere a lucrărilor agricole 
de toamnă.

http://www.huon.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


Au condiții, cuceresc medalii?

B • Meciuri amicale. Corvinul 2005 Hune
doara și Mureșul Deva susțin, azi, penul
timele jocuri amicale de verificare înain
tea startului Ligii a ll-a, programat 
sâmbătă, 25 august. Ambele echipe vor 
juca în deplasare cu formații din liga a III- 
a, Corvinul cu Inter Blaj, iar Mureșul cu 
Giroc Timișoara. (C.M.)

• Record la Balcaniadă. Cozmin Amzu- 
leanu, legitimat la CSS Hunedoara, a ocu
pat locul V în proba de 100 metri plat în 
cadrul Balcaniadei de juniori II, desfășu
rată la finalul săptămânii, în Turcia. 
Sportivul antrenat de Florin Bucur a reușit 

i un nou record personal, cu 11.18 
| secunde, însă nu a prins podiumul. (C.M.)

■ Gimnastele din lotul 
olimpic se pregătesc, la 
Deva, pe aparate iden
tice cu cele de la CM.

ClPRIAN MARINUȚ______________
ciprlan.niarlnut@in1ormmedla.ro

Deva - Gimnastele din lotul 
olimpic de la Deva au benefi
ciat în ultima perioadă de un 
avantaj mic, dar care poate 
aduce beneficii uriașe la Cam
pionatele Mondiale de la 
Stuttgart. Sportivele antrenate 
de Nicolae Forminte s-au 
pregătit în ultima lună și 
jumătate pe aparate de con
curs identice cu cele pe care 
vor evolua în septembrie la 
întrecerea mondială. Solul și 
paralele, marca'Spieth, au fost 
aduse sub formă de împrumut 
de la Federația Germană de

Joacă cu rezervele în Cupă Medaliile, vis foarte îndepărtat
Simeria (C.M.) - Cupa României este con

siderată o corvoadă în plus pentru nou-pro- 
movata în Liga a III-a, CFR Marmosim, ast
fel că antrenorul Nelu Mitrică va trimite în 
teren rezervele la meciul cu Gloria Arad din 
faza a III-a a competiției. “Vom juca cu 
echipa a doua, pentru că o calificare în 
fazele superioare ne-ar încurca. Am avea 
meciuri în plus, am cheltui bani mai mulți 
și am risca să avem probleme în campionat. 
Nu ne vom da la o parte în partida cu Glo
ria, dar nu vom juca cu titularii, pentru că 
nu ne interesează Cupa”, afirma Nelu 
■trică. Partida se va disputa azi, de la ora 
n .30, pe Stadionul CFR Marmosim, în sis
tem eliminatoriu, într-o singură manșă. în 
cazul în care după 90 de minute de joc rezul
tatul este egal, vor avea loc prelungiri și, 
dacă e nevoie și lovituri de departajare. Faza 
a IV-a, la care vor participa echipele din 
Liga a Il-a și cele 20 de echipe calificate din 
faza a III-a (în total 56 de echipe) este pro
gramată să aibă loc la data de 29.08.2007.

■brădenii „plutesc" pe medalii

■ Atletele hunedorene 
au obiective modeste 
la Campionatul Națio
nal de Juniori I.

ClPRIAN MARINUȚ______________
ciprlan.marinut@informmedia.ro

Deva - Atletismul hune- 
dorean traversează o perioadă 
mai dificilă, astfel că obiec
tivele cluburilor din județ la 
finala Campionatului Național 
rezervat juniorilor I care va 
avea loc în weeek-end la 
București simt foarte modeste. 
Singura atletă din județ care 
speră cât de cât la o medalie 
este Grațiana Strava, de la 
CSS Cetate Deva care va con
cura în proba de 3.000 metri 
obstacole. „După timpii obți
nuți la antrenamente, Gra
țiana este cotată cu șansă la

Brad (C.M.) - Echipele de juniori și 
seniori ale CS Armata Aurul Brad au 
obținut rezultate excelente la Campionatul 
Național, cea mai importantă competiție 
internă a anului 2007, desfășurată în perioa
da 6-12 august, la Salonta. Sportivii antre
nați de Adrian Maxim au cucerit cinci 
medalii, dintre care două de aur și trei de 
^rgint, în condițiile în care competiția a 
«liniat la start 16 echipe din Divizia Națio
nală de Aeromodelism.

Atât în concursul seniorilor, cât și la 
juniori, lupta pentru titlul național la 
echipe, în proba FIA, s-a dat între Aurul 
Brad și Arpechim Pitești. Rezultatul duelu
lui a fost egal, brădenii cucerind titlul la 
juniori, iar Arpechim la seniori. Și la indi
vidual, Aurul Brad și-a păstrat supremația 
la juniori, întrucât Andrei Maxim și Nico- 
lae Moga au ocupat primele două locuri de 
pe podium. La seniori individual, brădenii 
au cucerit o singură medalie, argint prin 
Marian Mihoc (component al lotului națio
nal), dar chiar și așa bilanțul brădenilor, 
cinci medalii din 12 posibile a fost cel mai 
bun de la naționale.

Seniori: Marian Mihoc (component al lotului națio
nal), loan Maskovski, Alexandru Roșianu, Adrian 
Maxim.
Juniori: Nicolae Moga, Alexandru Draia, Andrei Ma
xim, Darius Șerban.
Antrenor - Adrian Maxim.

Agresori identificați
Petroșani (C.M.) - Persoa

nele indicate de fotbalistul Jiu
lui, Mihai Lungan, că l-au 
agresat în vestiarul echipei 
joia trecută au fost identificate 
și citate pentru audieri. „Agre
sorii care ne-au fost indicați 
de Mihai Lungan au fost iden
tificați și citați să se prezinte 
luni dimineață la sediul 
Poliției, însă nu au venit”, a 
spus Nicolae Florin, coman
dantul Poliției Petroșani, care 
a adăugat că cei doi nu au fost 
găsiți nici la domiciliu. în cele 
din urmă, luni după-amiază, 
unul dintre presupușii agre
sori ai fotbalistului a fost audi
at luni după-amiază. El s-a 
prezentat la sediul poliției 
însoțit de avocatul personal. 
Comisarul Nicolae nu a dorit 
să dezvăluie numele persoanei 
audiate, subliniind că proba
toriul este în faza inițială, pre
supușii agresori având drep
tul la prezumția de nevi
novăție. Persoana audiată luni 
de polițiști a fost indicată de 
către Mihai Lungan ca făcând 
parte din anturajul patronului 
clubului Jiul, Alin Simota.

tragerea la sorți a turului 

Ligii a V-a
Deva (C.M.) - Delegații a 20 de echipe 

care s-au înscris în campionatul Ligii a V-a 
au fost invitați de Asociația Județeană de 
Fotbal Hunedoara să participe, azi, de la 
ora 10, la tragerea la sorți a etapelor din 
turul campionatului 2007 - 2008. „După ce 
am reușit să adunăm 15 echipe la Liga a 
IV-a. acum e posibil să avem 18-20 de 
echipe în Liga a V-a. Situația e 
îmbucurătoare și indică un reviriment al 
fotbalului în mediul rural, după mulți ani 
de regres-, afirma Mircea Sîrbu, președin
tele AJF Hunedoara. Afin Sfinota

Sandra Izbașa Nicolae Forminte (Foto: t. Mânu)

Gimnastică și montate în sala 
olimpică de la Deva, la 
începutul lunii iulie. Rămâne 
de văzut dacă acum când au 
avut condiții de pregătire 
bune, gimnastele din actuala 
generație vor reuși să depă
șească problemele medicale 
sau de altă natură cu care se 
confruntă și vor putea să 
egaleze performanțele ge- 

ultimul loc de pe podium sau 
la cele imediat următoare. 
Rămâne de văzut dacă va 
reuși să confirme sau dacă va 
fi trădată de lipsa de expe
riență, sportiva fiind la pri
ma ei cursă la junioare I”, 
comenta Mihai Luca, antre
norul sportivei. O altă spor
tivă care era cu adevărat 
favorită la medalie, multipla 
campioană la pentatlon 
Alexandra Afloarii, de la CSS 
Cetate Deva, antrenată de 
Laura Caia, nu va putea par
ticipa la concurs, din cauza 
unei accidentări.
Doar experiență

CSS Hunedoara și SCM 
Deva nu pot prezenta în com
petiție junioare I și vor con
cura doar cu sportive mai 
mici ca vârstă, junioare n sau 
chiar III, astfel că pretențiile 

nerațiilor anterioare.
“Fetele s-au acomodat cu 

suprafața pe care vor concu
ra la Mondiale și asta le poate 
ajuta foarte mult. Solul este 
unul dintre podiumurile pe 
care se va lucra la Stuttgart. 
Nu știu daca va fi chiar cel pe 
care se va concura sau dacă 
va fi montat într-una dintre 
sălile de antrenament. Podiu

Atletele hunedorene au șanse minime la medalii (Foto: t Mânu)

la medalii sunt minime. 
Alexandra Bucur își va încer
ca șansa în probele de 800 și 
1500 de metri. Teodora Pană, 
Lorina Nistorescu, Arina 
Mitrică, Andrada Vinca și 
Raluca Ungureanu vor concu
ra în probele de ștafetă 4x100 
și 4x400 metri. Toate aceste 
sportive care au dublă legiti
mare, la CSS Hunedoara «știi 
SCM Deva, au fost două săp

mul marca Spieth are proprie
tăți diferite față de cel care 
aparține sălii de la Deva, are 
o altă elasticitate, o anumită 
duritate și alt timp de reac
ție”, a declarat antrenorul 
coordonator al lotului olimpic 
de la Deva, Nicolae Forminte.

Ambele aparate vor fi 
demontate sâmbătă și trimise 
la Stuttgart, acolo unde în 
perioada 1-9 septembrie se vor 
desfășura Campionatele Mon
diale de gimnastică.

Antrenorul Nicolae For
minte spune că solul va fi 
demontat de către antrenorii 
lotului în frunte cu el și cu 
ajutorul personalului de la 
SCM Deva, grupare care 
administrează sala de gim
nastică. Lotul feminin de gim
nastică va mai rămâne la 
Deva până la jumătatea 
săptămânii viitoare.

tămâni în cantonament la 
Craiova cu antrenorul Ștefan 
Beregszaszy de la SCM Deva 
însă nu îndrăznesc să viseze 
la podium. „Participăm la 
concurs doar pentru ca 
ștafetele să acumuleze expe
riență competițională, pentru 
următoarele întreceri. Fiind 
mai mici ca vârstă, fetele au 

așanse minime la medalii”, 
•afjjrma Florin Bucur.

mailto:ciprlan.niarlnut@in1ormmedla.ro
mailto:ciprlan.marinut@informmedia.ro
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• Vraa victorie. Managerul sportiv al FC 
Steaua, Adrian Hie, a declarat, marți 
dimineață, că obiectivul echipei „roș- 
albastre", în meciul cu BATE Borisov, din 
prima manșă a turului trei preliminar al 
Ligii Campionilor, este victoria, scorul 
contând mai puțin.

Telenovela nu s-a terminat

Atenționat
București (MF) - Gigi 

Becali, a declarat că 
președintele Unirii Ur- 
ziceni, Mihai Stoica, e 
..nebun la cap” dacă 
crede că în campionat se 
luptă cu gruparea din 
Bulevardul Ghencea, 
când el ar trebui să se 
gândească la disputa cu 
Gloria Buzău pentru 
evitarea retrogradării.

Sebastian Colțescu 
(Foto. FAN)

Vrea banii
București (MF) - Fi

nanțatorul clubului FC 
Steaua, Gigi Becali, a 
declarat, marți, că vrea 
înapoi jumătate din cei 
1,2 milioane de euro plă
tiți grupării Poli Știința 
Timișoara pentru fun
dașul nigerian Ifeany 
Emeghara, deoarece fot
balistul are unele pro
bleme cardiace ce i-ar 
putea afecta cariera.

Ifeany Emeghara (Foto: fan)

Colțescu, 
recuzat
Cluj (MF) - Președin
tele clubului CFR Cluj, 
luiiu Mureșan, a 
declarat, marți, că îl 
va recuza pe arbitrul 
Sebastian Colțescu, 
deoarece acesta a 
dat multe „chixuri" în 
ultima vreme, și a 
adăugat că privește 
cu scepticism dele
garea lui Augustus 
Constantin la meciul 
cu Steaua.
„Pe Colțescu îl recuz. 
Ne-a «ras» de prea 
multe ori. Pare că 
este arbitrul unei 
echipe sau două.
Este un arbitru foarte 
bun, dar ceva se 
întâmplă și este 
păcat că în ultima 
vreme a dat chixuri", 
a spus Mureșan.

F lacov și Copos nu se 
mai înțeleg și transferul 
lui Herea la Rapid ar 
putea cădea.

București (MF) - Președin
tele Consiliului de Adminis
trație al clubului Progresul, 
Constantin lacov, a declarat, 
marți, că există probleme în 
transferul lui Ovidiu Herea și 
că intenționează să îi interzică 
mijlocașului să evolueze la Ra
pid, club care susține că a înre
gistrat deja transferul la LPF.

„Luăm în calcul și varianta 
de a interzice jucătorului să 
joace la Rapid. Pentru că 
Herea are o declarație la noi, 
dată săptămâna trecută, în 
care spune că n-a semnat 
nimic. Iar dacă el a semnat 
actul adițional din 15 iulie, 
primul dintre cele două ale 
acordului de transfer, atunci 
jucătorul e pasibil de sus
pendare. Dar de aici e treaba 
avocaților, nu mai e treaba 
mea”, a spus oficialul gru
pării din Cotroceni.

lacov susține că acordul de 
transfer semnat de Rapid și

Progresul are două acte adi
ționale și suspectează faptul 
că principalul acționar al 
grupării giuleștene, George 
Copos, îl recunoaște doar pe 
primul. „E un acord de trans
fer cu două acte adiționa
le. Iar dacă le-ai semnat pe 
amândouă, amândouă se iau 
în calcul. Nu poți să iei nu
mai ce îți convine. Primul era 
de 300.000 de euro plus TVA, 
iar al doilea este de 1,5 mi
lioane plus TVA. Rapid tre
buie să respecte actele sem
nate cu Progresul. Dacă nu 
le respectă, Rapid și Herea 
riscă să fie suspendați pentru 
că au semnat acte fără acor
dul nostru. La fel ca iarna tre
cută când le-am blocat drep
tul de a transfera la comisie. 
Dacă plătește suma de 1,8 mi
lioane de euro cu TVA pentru 
50 la sută din drepturile asu
pra jucătorului, transferul e 
realizat. Dacă nu, vor suporta 
consecințele legale. Dar deo
camdată domnul Copos nu spu
ne nimic de sumă, așa că poa
te până la urmă vor plăti cât 
trebuie”, a explicat președin
tele CA al clubului Progresul. lacov e tot în scandal cu Copos (Foto: FAN)

Patru arădeni la Cupa Mondială

Cri stingi o ie.fericită.
Roma (MF) - Arbitrul asistent Cristina 

Cini a declarat că nu se aștepta să fie dele
gată la meciul BATE Borisov - Steaua din 
prima manșă a turului trei preliminar al 
Ligii Campionilor și că este foarte fericită 
pentru faptul că va arbitra în această com
petiție.

„Sunt foarte fericită, nu mă așteptam la 
această delegare. Vreau să-i mulțumesc în 
special lui Pierluigi Collina pentru încre
derea acordată și sper să am o prestație 
bună”, a spus Cristina Cini.

Steaua va fi arbitrată în premieră la un 
meci de cupă europeană de o brigadă din 
care face parte și o femeie.

București (MF) - Managerul 
echipei naționale de rugby a 
României, Robert Antonin, a 
anunțat, marți, componența 
lotului de 30 de jucători pen
tru Cupa Mondială din Fran
ța (7 septembrie - 20 octom
brie), din lotul lărgit renun- 
țându-se la Ion Păulică, Cos- 
min Burcea, Cătălin Dascălu 
și Ciprian Căplescu.

Lotul României este ur
mătorul: Petru Bălan (Biar
ritz), Bogdan Bălan (Montau
ban), Cezar Popescu (Agen), 
Petrișor Toderașc (Brive), Sil
viu Florea (Beziers), Marius 
Tincu (Perpignan), Răzvan 
Mavrodin (Pau), Sorin Socol 
(Pau), Cristian Petre (Be
ziers), Valentin Ursache (Con
tor Group Arad), Augustin 
Petrichei (Beziers), Ovidiu 
Tonița (Perpignan), Florin Co- 
rodeanu (Grenoble), Alexan
dru Manta (Brive), Alexandrii 
Tudori (Dinamo București), 
Cosmin Rațiu (Dinamo Bucu
rești), Valentin Calafeteanu 
(Dinamo București), Lucian 
Sârbu (Beziers), Ionuț Dimof-

italian Antonio Cassano a fost 
împrumutat de clubul Real Madrid 
pentru un sezon, cu o clauză de 
cumpărare definitivă, la gruparea 
italiană Sampdoria Genova.

(Foto: EPAi

te (Contor Group Arad), Dă- 
nuț Dumbravă (Steaua Bucu
rești), Ionuț Tofan (Limoges), 
Romeo Gontineac (Aurillac), 
Csaba Gal (Universitatea Cluj), 
Dan Vlad (Steaua București), 
Cătălin Fercu (Contor Group 
Arad), loan Teodorescu (Con
tor Gorup Arad), Gabriel Bre- 
zoianu (Dinamo București), 
Cătălin Nicolae (Dinamo Bu
curești), Iulian Dumitraș (Pau) 
și Florian Vlaicu (Steaua Bu

curești).
Căpitanul echipei naționale 

este Sorin Socol, cel mai 
tânăr jucător este Cătălin Fer
cu (20 de ani), iar cel mai în 
vârstă Răzvan Mavrodin, 34 
de ani. Decanul de selecții este 
Romeo Gontineac, 71, care 
va participa la a patra Cu
pă Mondială. Primul meci al 
României la CM va fi în 12 
septembrie, împotriva Ita
liei.

Rușine
A

Cluj (MF) - Fundașul ' 
echipei Universitatea**’ 
Cluj, Andrei Cordoș, nu 
a mai ieșit din casă de 
rușine, după autogolul 
înscris în partida dispu
tată duminică, pe teren 
propriu, cu Rapid, pier
dută de formația sa cu 
1-2. „x. -

„Am plâns după pieci, 
nu m-am putut abține. .
Am simțit că a căzut 
cerul pe mine. Plasamen
tul meu a fost greșit; am 
vrut să dau mingea afa
ră, dar am băgat-o în 
poartă’7, a spus interna
ționalul de juniori al for
mației clujene.

El a adăugat că nu a 
ieșit din casă din două 
motive: „De rușine, dar 
și pentru că nu văd cu 
ochiul drept. M-a lovit 
Mazilu, cu cotul, și mi s-a 
umflat foarte tare arcada.
Am un hematom și stau
cu gheață pe față”.

Hagi, „urecheat" de Becali
București (MF) - Finanța

torul FC Steaua, Gigi Becali, 
a declarat, marți, că antre
norul Gheorghe Hagi nu avea 
ce să caute pe gazon după 
marcarea golului în meciul cu 
Poli Iași din Liga I, și crede 
că tehnicianul și-a dat seama 
de greșeală și, probabil, își va

cere scuze. „A fost chemat 
Hagi la comisie? Foarte bine. 
Se va duce și cu asta bas- 
ta, respectăm regulamentele. 
Gică a greșit acolo, n-avea 
voie să se ducă pe gazon, a 
fost probabil intrigat de ce 
se petrece, că, probabil, se 
prefăcea jucătorul ăla. Dar se

Scandalul continuă la Jiul
Petroșani (MF) - Fotba

listul Mihai Lungan a 
declarat, marți, că patronul 
clubului Jiul Petroșani, 
Alin Simota, i-a propus 
să renunțe la memoriul de 
la FRF pentru a putea fi 
transferat la echipa Prefab 
05 Modelu.

„Simota, m-a făcut mer
cenar. Domnul Boboc (n.r. 
- directorul sportiv al clu
bului Jiul, George Boboc) 
mi-a spus să-l sun pe pa
tron, că vrea să vorbeas
că ceva cu mine. Nu mi-a 
răspuns, dar în câteva mi
nute m-a contactat el și 
mi-a propus să merg la Pre

fab 05 Modelul. Fiindcă am 
refuzat, m-a făcut merce
nar, spunându-mi că nu 
știu decât să iau bani de
geaba”, a spus Lungan.

Lungan a precizat că 
Simota i-a propus să re
nunțe la memoriu depus la 
FRF, pentru a putea fi vân
dut la clubul amintit, iar în 
urma tranzacției să poată 
încasa și Jiul niște bani de 
pe urma lui. „I-am spus că 
mi-am depus memoriul, 
fiindcă am văzut că Jiul nu 
mai are nevoie de serviciile 
mele. Așa că am decis 
să fiu un jucător liber”, a 
menționat jucătorul.

prefăcea și el, ce, când era 
jucător, nu se mai prefăcea? 
Nu știu dacă i-ar fi convenit 
să vină antrenorul să-l tragă 
de mânecă. Ce ție nu-ți place, 
altuia nu-i face! Gică și-a dat 
seama că a greșit și cred 
că-și va cere scuze”, a spus 
Becali.

Nicolae Dică, în colimator
București (MF) ■ Finanța

torul FC Steaua, Gigi Becali, 
a declarat, marți, că atacan
tul stelist Nicolae Dică e „ne
bun” dacă a semnat un con
tract de impresariat cu Ana 
Maria Prodan și consideră că 
aceasta l-a convins arătându-i 
„țâța”.

„E impresară și asta, când 
venea pe la palat, o luam de 
măi glumeam cu ea. L-a tran
sferat pe Herea? L-a înnebu
nit de cap, săracu' Herea, 
mi-era și milă de jucător, 
când aici, când acolo... Da, îl 
are și pe Dică, am și uitat să 
vorbesc cu el. Păi poate ea 
să-l impresarieze pe Dică? Și 
ăla e nebun: te-ai apucat să 
semnezi cu Ana Maria Pro
dan. ți-a arătat țâța și ai sem-

Nicolae Dică (Foto: epaj

nat, ce naiba, ești nebun?”, a 
spus patronul Stelei.
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• izgerrt zona Dacia, et intermediar, balcon, 
amenajări modeme, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, et.1, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231.800,0740/317314. (A9)
• dec, contorizări, balcon, et.3, zona Liliacului 
Deva,'tel. 231.800. (A9)

• dec, modificat parchet, CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva, preț neg., tel. 231.800,0740/317.313. 
(A9)
• dec, amenajat integral, (gresie, faianță 
parchet, CT, uși interioare schimbate, 
termopane), et.3, 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. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

TERMOFOR

IARNA
CORPULUI «ESTE

TEL: 0743 833 880
In rtEfRE Dta WK, HUNEDOARA Șt PETROȘANI

Vând ap. 2 camere (03)

romimo.ro
j • Deva, senridecomandate, renovat, 
I centrală termică, termopane, parchet 
: Relații la teL 0742/223535, 0729/929558, 
I exdus intermediari. (2/1048)

i • Deva, zona Gojdu (vizavi de blocul exper-
■ knental), etaj 1, amenajări interioare, 

interibn, preț 135400 lei. TeL 221487, 
0746/155995.(7/1348)

• Bl zona Miorița, confort 1, contorizări apă, 

gaz, preț 140.000 lei. Tel. 223336. (T)

• zona Dada, parchet laminat, gresie, faianță, 
lavabil, ușă 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 
Ișninat gresie, faianță lambriuri, CT, ușă 
^halică. lavabil, preț 87.000 Ron neg., tel.' 
W/786578. (AO)

• 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.(A0)

• Deva, et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ron, tel. 215212. (Al)

• balcon închis, parchet, repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)
• semidecomandate, contorizări, termopane, 
amenajat, et. 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg., 
tel. 0740/210780. (Al)

• Dacia, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)

• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Al. Jiului, et 2, circuit, balcon, faianță, gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• bd. luliu Maniu, semidec., faianță gresie,
termopane, CT, parchet balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) j

• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, contorizări, balcon închis, preț 135.000 i 
RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent zona Al. Anmatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică preț 
110.000 RON. tel. 0740/013971. (A2)

• urgent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• urgent în Deva, zonele: Progresului, bd. 
Decebal, Gojdu, Dorobanți, Bălcescu, se oferă de 
la 120000 lei până la 160000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață, tel. 0730/474275, 
0723/251498,232808. (A4)
• zona G«jdu - central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• zona Decebal „Auto Moto" 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
• zona Profi, 55 mp, etaj 2, cu balcon mare, 
geam la baie, bucătărie mare, fără modificări, 
parchet, vedere la stradă bine întreținut, 
ocupabil imediat, preț 140000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,0723/251498,232808. (A4)
• zona Astoria, etaj 2, cu balcon, centrală 
termică termopan, modificat, renovat recent, 
ocupabil imediat, preț 108000 lei negociabil, tel. 
232808,0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Profi, 48 mp, cu balcon mare, beci, geam 
la baie, fără modificări, bine întreținut, preț 
95000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0723/251498 232008. (A4)
• zona L Creangă ■ ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți, preț 165 000 Lei negociabil, tel. 
0788/165702,0745/302200,232808.  (A4)
• dec, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231300TA9)

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. (1/10.08)

• 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. 0745/786378 (A0)

• dec, zona Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, renovat 
gresie, faianță termopan, ocupabil imediat preț 
180.000 Ron heg„ tel. 0745/786378 (A0)

• Deva, ultracentral, et. 1, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet, st 84 mp, preț 62 000 euro, 
tel. 0726/710903. (Al).

• decomandate, el 3, CT, parchet, greși- 
e+faiantă st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Bălces
cu, pref 175 000 ron, neg., tel. 0721/593403. (Al)

• decomandate, CT, et. 3, zona Bălcescu, preț 
170 000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• Mihai Viteazul, dec., et. 2, 2 băi, parchet, 
bucătărie mare cu gresie și faianță, ocupabil 
imediat, preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)

• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită, uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Gojdu, parter, semidec., baie, bucătărie, 
balcon, amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)

• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț 65.000 euro, neg., tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent zona Decebal - Ulpia, amenajat, etaj 
intermediar, 2 băi, balcon mare, parchet, gresie, 
faianță, mobilat, preț 200000 lei neg., tel. 
0723/251498 0788/165702,232808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 2 din 4, 
bloc nou, 80 mp, cu 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică amenajat, modificări, parchet, gresie, 
faianță poziție deosebită vedere pe 2 părți, preț 
neg., tel. 0730/474275,0788/165703,232808. (A4)
• zona Astoria, etaj 3, cu balcon, centrală 
termică, termopan, modificat, uși noi peste tot, 
renovat recent, ocupabil imediat, preț 155000 lei 
negociabil, tel. 232808,0723/251498,0788/165702. 
(A4)
• decomandate, zona Mărăști, contorizări, 
modificări, bloc de cărămidă zonă liniștită preț 
170 000 lei neg, tel. 0723 251498, 0788 165702, 
232808. (A4)
• decomandat, zona Liliacului, cu 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică modificări la 
bucătărie, posibil și mobilat, preț 184000 lei neg., 
tel. 0730 474275,0788 165703,232 808. (A4)
• decomandate,zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoamne, centrală termică,modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 240 000 lei neg., tel. 0723 
251498 0788 165702, 232 808(A4)
• urgent, preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă tel. 
231300. (A9)
• dec, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță, spoturi), 
termopane, etl, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg., tel. 0740/317.314. (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. 231.800. 
(A9)

• dec, 2 băi, et. intermediar, zona CEC Deva, tel. 
231.800. (A9)
• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et.3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231.800. (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. 231300. (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva, preț neg„ 
tel231300.(A9)

• dec, hol central, CT, etl, zona Liliacului, Deva, 
preț neg., tel. 231300. (A9)

• dec, 2 băi, contorizări integrale, et. interme
diar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg., tel. 
231.800. (A9)

• sdec, camere cu parchet CT, et2. zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, amenajat, 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel. 
231.800. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613.366.0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• in orașul Hațeg, numai la parter. Relații 
tel. 0741/278718. (3/13/08)

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. 

(AO)

• ugenL Deva, Dorobanți, oecomandate. 90 mp. 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță totLd 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 63000 euro nego
ciabil, tel. 0788 165 703,0745 302200,232808. (A4)

• preluăm spre vânzare. în Deva, indiferent de 
zonă, tel. 231.800. (A9)
• dec, bloc nou, S100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță parchet 
laminat) et.2. zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg., tel. 231.800. (A9)

• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec,S-100 mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg., tel. 231.800,0745/511.776. (A9)

• sdec, camere cu parchet, CT, bloc acoperit cu 
tablă, zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231300. (A9)
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Te așteptăm la sediul Cuvântul Liber 
din Deva, B-dul 22 Decembrie, 
nr. 37A, clădire Cepromin, parter cu
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AnutescuOlga 
Alba lulia

RECLAME

Ei au câștigat. Tu poți fi următorul
M 1000 de români care aleg Kanal D vor câștiga în această vară

câte 1000 de RON!
Tu poți fi unul dintre ei; iată ce-ai de făcut:

I. la telecomanda și pune Kanal D pe butonul numărul 1.
Caută afișul promoției și lipește-1 în geam. Astfel, ne vei anunța că ești gata să câștigi. Dacă mi găsești posterul, 
sună la numărul 021-207.00.07 (tarif normal) și dă-ne numele și adresa ta. Te găsim noi.
Privește Kanal D și așteaptă-ne! Echipele Kanal D în frunte cu vedetele noastre,
pot suna în orice moment la ușa ta.

atunci când te vom vizita, vei avea Kanal D pe butonul 1 și televizorul deschis pe Kanal D, premiul e al tău!
Rămâi pe Kanal*D.

—nricn oe RON peraru primul buton" se desfășoară între 9 iulie și 15 septembrie 2007. Valoarea cumulată a premiilor este de 1.000.000 de RON. 
oramoa este rfispcndtf gratuit, tuturor persoanelor, la adresa www.kanald.ro/Regulament.

i- eh pun® Kanai D pe primul buton sau întâmpinați probleme tehnice privind recepția Kanal D. sunați la 021-207.00.07 sau accesați www.kanald.ro/1milion/FAQ.

romimo.ro
http://www.kanald.ro/Regulament
http://www.kanald.ro/1milion/FAQ
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Societate comercială angajează________

ȘOFER CAT. C+E,
cu atestat, pentru camion MAN (cu Abrol - 

Kiper) sau camion DAF (preferabil din Deva) și munci- 
tari necalificafi la depozit Deva. Relafii suplimentare 
la tel. 0254/232715, 0254/226149, între orele 8 - 
17.

1107327)

S.C. Full Service SRL,
cu sediul în localitatea Gelmar, nr. 9, jud. Hunedoara

- SĂMÂNȚĂ ORZ Șl GRÂU

■ TRACTOR U650
-PLUG
-DISC

f*

* A» ;

* 1
MM M

Informații la telefon 0254/242060 (107636)

UNIVERSITATEA .ALMA MATER" SIBIL
Ăl l QRIZA I A prin Hotărârea denr.91M stgw

HUNEDOARA
ADMITERE 2007

ÎNVĂȚĂMÂNT LA ZI

CONCURS DE DOSARE PLATATAXKLANUALEDLNIlDilj
se iA( i. i\ 10 (ZECE) RÂI E LUNARE

| OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT Mî TIP MODI I AR ÎN MSTKW FțTMMAN Hi illFRN [I
| PRACTICAREA ȘiȘTEMIjl.W FI ROFEAN BE CBEIHTC IRaNMI RM1II I

FACIITATE 1 DE STUSiTE ECONOMICE. SOCI U.E Șl POIITK E

ANUNȚ LICITAȚIE
i* > ^^Liniaris

HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC 
ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou 
Ovidiu Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara, vinde la licitație 
publică:

- Corp principal de producție, platforme betonate și teren 
aferent în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str. Erou 
Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top 
(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire al licitației 
este de 170.500 Ron + TVA.

Licitația va avea loc în data de 14.09.2007, ora 11.00, la 
sediul Tribunalului Hunedoara.

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

(107606)

PROî-UCEM

Trei grupe de calitate: 
Prestige. Standard si Rustic.

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

Simeria, Str. Cuza Vodă nr. 26
Telefon: 0745 231107

Tel,/Fax: 0254 263221; 0254 263102; 0254 263103 
office@liniaris.ro 

http://www.liniaris.ro (,0,r

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva + garaj, scară interioară,. C.T., 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit, 97 000 
euro, tel, 0722/564004. (Al)

• Brad, zonă ultracentrală, 3 camere, 2 băi,
2 bucătării, încălzire centrală. Tel. 
0744/664405. (6/14.08)

Vând case, vile (13)
• casă in Timiș (DN 59), 3 camere, hol închis, 
anexe, curte și grădină mare, fântână, ieșire la 
izlaz. Tel. 0721/406895. (T)
• urgent, Deva, P+1,3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)

• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231.800. 
(A9)

• urgent, 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă, ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg, tel. 231300. (A9)

• vilă in Deva, la cheie, zonă centrală, 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg, tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)

• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg, tel. 231.800. (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 
Goidu Deva, preț 300.000 Ron, tel. 231300. (A9)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)
• cabană P+l, cu 600 mp teren aferent, zona
Râu Mare Retezat Tel. 0744/515484. CT)

S.C. SEWS-ROMÂNIA DEVA S.R.L
Vând case la țară (17)

• cărămidă, 3 camere+baie, 2 ha, ST-60, Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• rigle, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 4 camere, 05 ha, ST-100, Bucureșci, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă,4camere+baie, 0,2 ha, ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• 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. 
(AM)
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Angajează pentru fabrica din Deva personal 
necalificat pentru poziția de: 

CONFECȚIONER CABLAJE AUTO
OFERIM:
* Contrast de muncă permanent;
* Calificare la locul de muncă;
* Salariul de încadrare plecând de 
la 580 lei;
* Bonus de prezență de minim 85 
de tei;
* Spor de vechime și indemnizație 
de loialitate;
* Ore suplimentare plătite dublu 
și spor pentru orele de noapte;
* Tichete de masă;
* Transport gratuit pentru toți 
angajați!;
* Cantină și cabinet medical;

* Condiții de lucru la standarde 
occidentale într-un mediu fără 
noxe.
CERINȚE:

Disponibilitate pentru munca în 
3 schimburi;
■ Minim 8 clase;
■ Stare bună de sănătate;
■ îndemânare, flexibilitate, serio
zitate.
SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- 
ți depui CV-ul la Poarta Fabricii 
din CALEA ZARANDULUI. NR. 
166 (DN 7), DEVA.
Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 
206600.

V

CEA MAI BUNĂ OFERTĂ DIN JUDEȚ 91

cursory
rarwfflnwr luroFiWtw/

închirieri auto 
începând | 
de fa prețul de

68 de lei
FlfS TVĂ.

• tteren, 2+1,0,5 ha, ST-100, Vața, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• ultracentral, 70 ha, ST- 240, 7+ depend, 
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• + garaj, 4 camere (parter+etaj), Ribița, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• + anexe, ST- 70+1500,3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (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. 0254/613.366,0788/040.490. (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. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• +dependințe, 3 camere + baie, 2 ha. ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22.000 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. (A0)
• zona Dada, et. intermediar, parchet, 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 
70.000 Ron neg., tel. 0745/786.578 (AO)
• 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.r 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, amenajată, preț 125.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578. (AO)
• urgent, Deva, b-dul luliu Maniu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată, 
convector, 78 000 ran, tel. 215212. (Al)

• amenajată stil occidental și mobilată, etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

semidec, bucătărie, baie, faianță+gresie, etaj 
intermediar, zona Daica, preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

• semidec, amenajată, parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON. tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

• garsonieră, 2 camere, bucătărie, faianță, 
gresie, Dacia, preț 83.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

• urgent, zona Dacia, et intermediar, st=16 mp, 
cameră, baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)

• urgent, zonă centrală, st=40 mp, amenajări 
moderne; etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Trident, 40 mp, decomandată, modificări 
la bucătărie, termopan, parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică, ocupabilă imediat, preț 75000 lei 
negociabil, tel. 0788/165702,232808,0723/251498. 
(A4)
• zona Dorobanți, etaj 1, decomandată, 40 mp, 
cu balcon, contorizări totale, preț 115000 lei 
negociabil, tel. 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. 231.800,0740/317.313. (A9)

• in Deva, amenajată integral (gresie, faianță, 
parchet laminat, spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată, Bd. I Maniu, Deva, praf 
neg., tel. 231.800,511.776. (A9)

• dec, cameră cu parchet laminat, baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parto. 
mobilată, zona Gojdu, preț 88.000 Ron, necr*"1 

0740/317.313. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)
urgent în Deva, zonele: Gojdu, Progresului, bid. 
Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80000 lei până 
la 115000 lei, în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață, tel. 0723/251498,0745/302200,232808. 
(A4)

• 16 ha teren agricol, în Timiș (DN 59) Stamora 
Moravița, sondă de gaze pe teren, bun pentru 
privatizare. Tel. 0721/406895. (T)

• la ieșire din Deva, intrare Sântuhalm, 6400 mp 
(deasupra restaurantului Alaska). Relații latei. 
210875. (T)

• loc de 3 cabane în zona Căoi, comuna vețel 
Tel. 237762, Ștef loan, Vețel, nr. 244. (T)

Societate comercială, cu sediul în Deva, profil aparatură de 

laborator, angajează inginer sau tehnician, 
pregătire tehnică, pentru instalare și punere în funcțiune 
echipamente. Se solicită permis categoria B, cunoștințe 
operare PC (Word, Excell), cunoștințe limba engleză. Soli- 
citanții vor transmite CV la fax: 219232 / 220265 sau pe e- 
mail: comlibris@deva.rdsnet.ro.

, (107628)

32
cu sediul în Călan str. Furnalistului, nr. 17/J, județul Hunedoara

• Inginer constructor

GERAICO Hațeg

Distribuitor autorizat TUBORG - CARLSBERG în județul Hunedoara 

ANGAJEAZĂ în vederea întăririi echipei 
de la Depozit Deva 

1.AGENJ1 DE VÂNZĂRI
Cerințe: studii medii sau superioare, experiența în domeniul 

vânzărilor minim 1 an; permis conducere categoria B;
abilități de comunicare.
2. ȘOFERI - UVRATOR1
Cerințe: studii medii sau superioare;
Vechime în domeniu minim 1 an;

CV-urile pot fi

• Macaragii
• Electricieni mașini
• Sudori
• Strungari |
• Turnător - formator.

depuse la sediul societății sau trimise la fax 0254/731461,
până la data de 24.08.2007.
Informații suplimentare la tel. 0254/731461, persoană de 
contact d-ra David Tatiana.

(107433)

Permis conducere categoria B, C
3. MANIPULANJ1
Cerințe: studii medii sau profesionale;
Persoană dinamică.
Pentru posturile de la poz. 1 și 2 este necesară constituirea unei 

garanții materiale (imobiliară sau financiară) și domiciliul stabil în 
Deva sau împrejurimi.

CV-urile se vor depune prin e-mail la adresele: 
razvan@geraico.ro; craciunovidiu@geraico.ro sau fax 
0254/777787/ 770169 pân_ în data de 21.08.2007.

Informații suplimentare lâ tel. 0744/561921 - Ovidiu Crăciun.

mailto:office@liniaris.ro
http://www.liniaris.ro
mailto:comlibris@deva.rdsnet.ro
mailto:razvan@geraico.ro
mailto:craciunovidiu@geraico.ro
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BTfBT SECURITIES
Grupul Financiar BANCA TRANSILVANIA

VÂNZARE-CLMPĂRARE
ACȚIUNI BURSĂ

SOCIETATE 
COMERCIALĂ 

Angajează 
următoarele categorii 

de personal:

Doliu.ro

-Acum totul se execută în același loc :
Eliberarea de extrase de cont si
Vânzarea de acțiuni dobândite în cadrul
Programului de Privatizare în Masă

-Oferim asistență competentă
pentru cei care doresc să investească pe piața de capital

- montatori
- operatori
- electrician

Cei interesați pot să 
trimită CV-uri la FAX: 

0254/235822 
sau e-mail 

septimiu Jascau @ anorom.ro

(107184)

• vând dopuri pentru țeava (diferite diametre). 
Tel. 0723/227569. (T)

Electrocasnice (56)

• pierdut carnet de asigurat pe numele Ruszuly 
Răzvan. Se declară nul. (nr. 9/14.08.2007)
• pierdut carnet persoană cu handicap pe 
numele Giurcă Roxana Maria Anabela. Se 
declară nul. (3/14.08)

Agenția Deva
Str. Mihai Viteazu, Bl. 40, Sc. 1, Ap. 1, Jud. Hunedoara
Tel/Fax: 0254-215.757
Mobil: 0749-128.882 / 0724-447.988

• vând ladă frigorifică Arctic cu 7 sertare, 
aproape nouă, preț 350 lei și firgider Zill, 
stare bună de funcționare, preț 150 lei. Tel. 
0254/221314.(7/9.08)

Prestări servicii (72)

www.btsecurities.ro

• 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)

• vând sau indwiez 600 mp teren, situat pe 
B-did 22 Decembrie. Tel 0745/638105. 
(3/1108)

• intravflan, zona Liliacului, ST-375 mp, FS-11 m, 
toate facilitățile, proiect pentru construcție bloc 
D+P+l, parcare, preț 90.000 euro neg, tel. 
0745/786.578. (AO)
• in Deva, DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (A0)

• în Deva, la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (AO)
• in Sântandrei, ST-10.000 mp, FS-100 m, se vinde 
și parcelat, preț 25 euro/mp neg., 
tel0745/786.578. (AO) -
• Deva, zona rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcela, FS 20 m, utilităti, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție * 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
• intravilan, Zăvoi, la stradă, st 600 mp, gaz, apă, 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (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)
• intravilan, st 1800 mp, la 15 km. de Deva, zona 
Brănișca, poziție deosebită, ideal pentru 
investiție, construcție casă, sau casă de 
vacanța, deschidere direct la stradă, acte la zi, 
se parcelează 900 mp - 800 mp, preț 11500 euro 
tel ,0723 251498,0730 474275,0723 251498,232 80& 
(A4)

• Intravian, st 500 mp, la 4 km, de Deva, locali
tatea Mintia poziție deosebită, utilități, curent, 
gaz, apă, ideal pentru investiție, construcție 
casă, sau firmă, deschidere direct la stradă, acte 
la zi, preț 11000 euro tel ,0723 251498, 0745 
302200,232 808. (A4)

• isgent,htravian, zona Rîul Mare, Dumbrăvița, 
in suprafață de 500 mp, terenul este plan, există 
și fundație de 8 ml/8 ml, pentru cabană, se oferă 
și proiect de construcție cabană, cu deschidere 
la stradă de 25 ml, ideal pentru construcție casa, 
casa de vacanță, investiție, preț 11500 euro tel. 
0723 251498,0788 165703,0254/ 232 808. (A4)

• preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231300. (A9)
• in Sântuhakn, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231.800. (A9)

• parcele a 600-1000 mp fiecare, zona Uzc 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231500. (A9)

• intravilan Deva, 5-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231500. (A9)

• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități in 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231500. 
(A9)

• Băjeni, 5 ha, preț 4200 Euro, tel. 0254/613366. 
0788/040.490. (A10)

• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

• Brad-Deva, 0,3 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 03 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

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

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare la șosea, Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215121. (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, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231.800. (A9)
• dec, semimobilat și utilat, zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună, tel. 0740/317313. (A9)

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

• vând ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, mașină 
de cusut rusească electrică și manuală la picior, 
butelie aragaz, negociabil. Deva, tel. 213286. (T)

Plante si animale, agroali- 
nentare (57)

Vând locuri de veci (23)

• vând câine, rasa Doberman, vârsta 2 ani, 
preț 300 lei. Tel. 0720/351071, 0724/019498. 
(9/8.08)

• închiriez mașină frigorifică pentru nunti. Tel. 
0740/420Ș21. CO

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

• posesor Passat, dispun de 2 locuri, transport 
la destinație Germania - ajut și la cumpărarea 
unui autoturism, o zi - două, in diferite orașe, 
plecare în 15 august, seara, după ora 22. Tel. 
0745/616333,0747/022882. (5/13.08)

Auto românești (36)

• vând și transport la prețuri avantajoase 
orice produs de balastierâ'și lemne de foc. 
Tel. 0748/928069. (2/13.08)

• Deva, In cimitirul de pe str. M. Eminescu, preț 
neoociabil. Tel. 714755. zilnic, după masa. (T)

Vând spații comerciale (25) best .ro
• vând porumbei din rasele King, Strașier, 
Voltati, Galateni, Relleri și voiajori. Informații tel. 
0723/420222. (T) Oferte locuri de muncă (74)
Altele (61)

• Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• preluăm spre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel. 
231.800. (A9)
• ST-30 mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231.800. (A9)
• S-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neg., tel.231500. (A9)

Vând alte imobile (27)
• S432mp, amenajată integral, teren 1700 mp, 
preț neg, tel. 0745/511.776. (A9)
• A8 ha, ST- 250, comuna Vața, preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

Imobile chirii (29)
• închiriez apartament 2 camere, mobilat, în 
Deva, str. Armatei (lângă Astoria). Tel. 
0721/604765. (t

• închiriez in Deva, zona spital, cameră la curte, 
intrare separată, unei persoane încadrată în 
muncă, fără vicii, plata anticipat 3 luni. Tel. 
0724/451762. CT)

• vând Dacia 1310 L, af 1996, mașină de garaj, 
dotări suplimentare, radiocasetofon, proiec
toare ceață, huse la comandă, claxoane, ladă 
scule, 32.000 km, preț 9000 lei, negociabil. Tel. 
227722. (T)
• vând Dacia Logan, af 2006, model Laureat, 3 
ani garanție, metalizat, preț 6400 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/270348. (T)
• vând Dada Nova, af 1998, stare foarte bună, 
preț 5900 lei, negociabil. Tel. 0723/212035. 
(8/14.08)

• cumpăr lăzi de plastic (deșeu), plata pe loc. 
Tel. 0723/301857. (T)
• vând 200 litri vin (de casă), vechime 5 ani. Tel. 
0254/217182. CT)
• vând seturi de 2,3 sau 4 lacăte cu aceeași 
cheie, import Germania (ABIS). Tel. 0723/227569. 
CD

Pierderi (62)

Auto strâine (37)
• vând VW Golf 4, af 2001, model limuzină, 
•eproșabil, preț 7850 euro. Tel. 0745/789789. (T)

• pierdut asigurare RCA nr. 110699606 
aparținând SC Pak & Labei Deva. Se declară 
nulă. (5/14.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Haneș Florica. Se declară nul. (2/14.08)

• angajăm automacaragii el. 0752-162-536.
• angajăm șofer categoria B și C. pentru relații 
sunați la următoarele nr. de tel. 0254/210803 și 
0254/210804. (107738)
• societate comercială angajează contabili 
și/sau economiști, experiență în contabilitate. 
Informații la tel.'0254/213141, 0254/219751, 
0726/392830, între orele 9 -17. (3/10.08)

• societate comercială angajează cu carte de 
muncă fierari betoniști, dulgheri, zidari, munci
tori finisaje pentru lucrări în județele Hunedoara, 
Cluj, Sibiu; salariu net 1000 ■’ 1800 lei. Tel. 

0742/376712. (1/13.08)

• societate comercială angajează muncitori 
necalificați: se asigură calificare într-un 
domeniu de viitor. Informații la tel. 232759 sau la 
sediul firmei str. Pietroasa, nr. 1, Deva. (4/14.08)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând utilaje prelucrare lemn: banzic, 
circular, pendulă. Relații la tel. 0256/331567, 
0721/633622.(10/14.08)

Vinzi
Cumperi 

închiriezi
Schimbi

Cauți

• închiriez spații de producție profil 
manmeă sau depozit, st 1100 mp, 
construită, plus 2500 mp curte. Tel 
0765/356148.(4/1048)

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

• dec, zona Zanfirescu, 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)

Mobilier și interioare (47)
• vând foarte ieftin mobilă sufragerie cu 
canapea și 6 scaune, preț 600 lei. Tel. 
0254/223775. (T)
• vând masă rotundă din lemn masiv, din stejar, 
cu 4 scaune stejar, canapea nouă piele 
ecologică. Tel. 234674 sau 0765/245952. (T)
• vând mobilă de bucătărie albă, mobilă 
sufragerie, aragaz cu 5 ochiuri, mașină de spălat 
DW. Tel. 0744/515484. (T)
• vând urgent și ieftin mobilă de sufragerie 
completă, covoare persane de 3/4 și 2/3 m, 3 
bucăți lustre, birou mare, sobiță de teracotă la 
curent. Tel. 0723/851439. (T)

Materiale de construcții (53»

Alege CL pentru anunțul tău

• vând distanțieri pentru fier beton (pureci 
pentru turnare), diferite diametre. Tel. 
0723/227569. (T)
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LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A10 ■ Liliacul Multicom

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

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în 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)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 intr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate în 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;

Hia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Sîntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

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

n

tK-AS'î

Doliu.ro
anorom.ro
http://www.btsecurities.ro
mailto:ovidiu.trufas@informmedia.ro
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• încă un copil. Deși are deja patru 
copii, dintre care trei adoptați, Angelina 
Jolie vrea să își mărească familia. Potrivit 
Daily Mail, actrița se pregătește să 
călătorească în Etiopia, de unde vrea să 
mai înfieze încă un micuț.

Sărbătoare. Tinere pakistaneze își 
pictează pe față drapelul național, pen
tru celebrarea Zilei independenței
Pakistanului. (Foto: epa)

   „

Pod prăbușit
Beijing (MF) - Cel pu

țin 22 de oameni și-au 
pierdut viața, iar alți 22 
au fost răniți în China, 
în urma prăbușirii unui 
pod în construcție. Bi
lanțul victimelor ar pu
tea fi mult mai mare: a- 
genția Beijing News a 
anunțat că 46 de persoa
ne au fost date dispăru
te. Podul este situat în 
provincia Huan, din 
sud-estul țării.

Vodca 
miraculoasă

Moscova (MF) - Cerce
tătorii din Rusia au des
coperit că două pahare 
de vodcă îmbunătățesc 
performanțele sexuale 
atât ale bărbaților, cât și 
ale femeilor.

Vodca stopează ejacu
larea prematură și „în
cinge” sângele, oferind 
un plus de plăcere în 
timpul actului sexual.

Caine, 
cântăreț
Londra (MF) - Legen
darul actor britanic 
Michael Caine va 
lansa la începutul lu
nii septembrie primul 
său album muzical, o 
compilație de melodii 
clasice de jazz pe 
care le-a remixat. 
Albumul „Cained" 
cuprinde melodii cla
sice, de atmosferă, 
precum „No Ordi
nary Morning" (Chi
cane), „Sunshine's 
Better" (John Mar
ty). Caine, în vârstă 
de 74 de ani, a luat 
decizia de a scoate 
un album după ce 
s-a lăsat convins de 
Elton John care a 
fost impresionat de 
cunoștințele muzicale 
ale actorului.

Prima jucărie. Puiul de gorilă
Mary Two, de la Grădina zoologică 
„Wifhelma” din Stuttgart, făcând ochii 
mari la primirea primei sale jucării.

(Foto: EPA)

A murit longeviva lumii
Tokyo (MF) - Japoneza Yone Minagawa, 

cea mai bătrână persoană din lume, a murit 
luni seara, la vârsta de 114 ani.

Bătrâna s-a 
născut pe 4 ia
nuarie 1893 și a 
murit de 
bătrânețe în casa 
sa aflată într-un 
orășel de munte 
din sudul țării.

în prezent, cea 
mai vârstnică 
persoană din 
lume a devenit 
americanca Edna 
Parker, născută 
pe 20 aprilie

Yone Minagawa (Foto: epa) 1893.

Cel mai frumos corp
■ Liz Hurley este vedeta 
cu cel mai frumos corp 
din lume, fiind urmată 
de Victoria Beckham.

Los Angeles (MF) - într-un 
clasament realizat de revista 
New Woman, pe baza voturi
lor a 5.000 de cititoare, Liz 
Hurley a fost aleasă vedeta cu 
cel mai frumos corp din lume. 
„Liz Hurley este zveltă și are 
un corp bine proporționat. 
Are un trup perfect și aproa
pe orice femeie și-ar dori să 
arate la fel de bine ca ea. To
tuși, nu orice femeie se poate 
obișnui cu gândul că pentru 
a avea un corp armonios tre
buie să muncești 24 de ore pe 
zi, trebuie să ai o voință de 
fier și să mănânci mai puțin”, 
a declarat Helen Johnston, 
editorul revistei New Woman. 
Chiar dacă Victoria Beckham 
este criticată pentru că exage
rează cu dietele pentru slăbit, 
ea a fost ocupanta locului doi.

„Victoria Beckham este des 
criticată pentru că este prea 
slabă, însă se pare că femeile 
sunt obsedate de trupul ei și

Liz Hurley (Foto: EPA)

nu le displace să arate ca ea. 
Acest lucru reiese din numă
rul mare de voturi pe care l-a 
primit cântăreața din partea 
cititoarelor”, a declarat Helen 
Johnston.

Printre cele mai iubite sta
ruri pentru corpul lor se enu- 
meră și Myleene Klass, Kelly 
Brook, Kate Moss, Kate Wins
let, Gat Deeley, Jordan, Sien
na Miller și Keira Knightley.

Misiune reușită pe Endeavour
Cape Canaveral (MF) - Doi 

dintre astronauții navetei En
deavour au încheiat cu succes 
cea de a doua ieșire în spațiu. 
Cei doi au înlocuit un giro- 
scop al Stației Spațiale Inter
naționale. Misiunea astronau-

ților Rick Mastracchio și Dae 
Williams a durat șase ore și 
jumătate. Actuala misiune a 
astronuaților americani are o 
încărcătură emoțională deose
bită: printre cei șapte piloți 
aflați la bord se află Barbara 
Morgan, o fostă profesoară, în 
vârstă de 55 de ani. Ea a fost 
rezerva Christei McAuliffe, 
prima profesoară care urma 
să plece în spațiu, dar care și-a 
pierdut viața în dezastrul na
vetei Challanger, la 28 ia
nuarie 1986.

www.huon.ro
(Foto: Traian Mânu)

Lorelai Născută în 
zodia Capricorn, îi 
plac muzica, sportul '
și Internetul.

Record de pupături la Sziget
■ 7.000 de cupluri de 
tineri de la Sziget au 
stabilit un nou record la 
sărut simultan.

Budapesta (MF) - Ungaria 
mai stabilise un astfel de re
cord în luna iunie a acestui 
an, când 6.400 de cupluri s-au 
sărutat în cadrul unei petre
ceri organizate în fața Palatu
lui Parlamentului din Buda
pesta. între un concert susți
nut de cântăreața irlandeză 
Sinead O’Connor și cel al tru
pei britanice Faithless, cei 
14.000 de tineri care s-au în
scris la stabilirea noului re
cord, au fost invitați în fața 
scenei și la semnalul unui 
maestru de ceremonii, aceștia 
s-au sărutat „în cor” timp de

Prețul frumuseții

14.000 de tineri s-au sărutat în același timp (Foto: Epa)

zece secunde. După acest mo
ment, distracția pe insula de 
pe Dunăre a atins cote maxi
me, la show-ul Faithless. La 
fel ca și în concertul pe care 
trupa l-a susținut în București, 
la B’estival, publicul a vibrat 
la energia transmisă de trupă.

Cei peste 30.000 de spectatori 
care au asistat la spectacol au 
cântat alături de trupă hitu- 
rile celebre precum „Insom
nia”, „God Is a DJ” sau „We 
Come One”. Chiar dacă acesta 
a fost ultimul concert al serii 
de pe scena principală, dis

tracția s-a întins până dimi
neață la restul zecilor de sce
ne existente la Sziget, la te
rasele cu gulaș la ceaun, la 
pavilioanele cu proiecții vi
zuale și DJ sau pur și simplu, 
printre miile de corturi care 
împânzesc insula. La festiva
lul care se va încheia oficial 
marți seara, organizatorii aș
teaptă să stabilească un alt 
record, de această dată de 
participanți, ei așteptând la 
Sziget un total de aproxima
tiv 400.000 de oameni. Ajuns 
la cea de-a 15-a ediție (8-15 
august), Festivalul Sziget este 
unul dintre cele mai mari 
evenimente muzical-culturale 
europene. De la înființarea sa, 
în 1993, și până la ediția cu
rentă a atras peste patru mili
oane de vizitatori.

Goală pentru Chanel
Londra (MF) - Keira Kni

ghtley, care a declarat că sce
nele de nuditate din filme 
sunt „o formă de eliberare” și 
că adoră să se dezbrace în 
scenele sexy, apare parțial 
goală în imaginile promoțio- 
nale ale companiei Chanel. 
„Nu am sâni, așa că nu pot să 
port un decolteu adânc”, s-a 
plâns în urmă cu ceva timp 
Knightley. Chiar și așa, com
pania Chanel nu a dat ascul

tare vorbelor actriței și a mi
zat pe frumusețea ei pentru a- 
și promova un parfum. Și, 
chiar dacă sânii Keirei au 
fost acoperiți strategic cu o 
pălărie, starul din „Pirații din 
Caraibe” a reușit să pozeze în 
ipostaze cel puțin plăcute pen
tru admiratorii săi. Oricum, 
pentru reclama de la Chanel, 
actrița Keira Knightley pri
mește frumoasa sumă de un 
milion de euro.

Elvis. Creatoarea 
de modă Yvonne 
Froehlich prezintă, 
la Berlin, celebrul 
costum de scenă al 
Regelui. (Foto: EPA)

http://www.huon.ro

