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Cerul va fi mai mult senin.

Scutiți de impozite
Deva (M.S.) - Donatorii de sânge constanți 

din Deva au fost scutiți de impozitul pe clă
diri și terenuri, printr-o hotărâre a Consiliu

lui Local, proiecte similare de ac
te normative urmând să fie pro
puse spre aprobare autorităților 
din Hunedoara și Petroșani. Scu

tirea se aplică donatorilor de 
sânge fideli care au avut 

’/ : cel puțin 15 donări de sân- 
rge în ultimii cinci ani. /p.3

Beznă
■ Gara CFR din Hune
doara este una din cele 
190 din țară care nu 
mai au curent electric.

Hunedoara (D.I.) - De patru 
luni alimentarea cu energie 
electrică a sediului gării CFR 
din Hunedoara a fost sistată.

în gările județului
Marți, gara a rămas și fără 
apă potabilă, din același mo
tiv: neplata facturilor restante. 
Hunedoara nu este însă un caz 
singular. Alte 25 de gări din 
județ, dintr-un total de 190 la 
nivelul țării, au aceleași pro
bleme. Dacă regionala CFR 
Timișoara anunța că facturile 
către Apa Prod urmau să fie

achitate în cursul zilei de ieri, 
nu același lucru se poate 
spune despre cele către Elec
trica. Biroul de presă al CFR 
declară că, până la primirea 
fondurilor pentru subvențiile 
de la biletele pentru călători, 
ministerul este în imposibili
tate să ajungă la zi cu plata 
facturilor. Mai mult, s-a luat

în calcul scoaterea la licitație 
a unor terenuri din jurul Bu- 
cureștiului, proprietatea CFR, 
tocmai pentru a plăti curentul 
consumat și penalitățile afe
rente. Situația va fi remediată 
probabil pe termen scurt, dar 
următorul pas previzibil va fi 
scumpirea biletelor de călă
torie.

Dan Vifor Pichiu

Expoziție
Deva (S.B.) - Dan Vifor 

Pichiu expune, începând 
de ieri, la Galeria de Ar
te „Forma” din Deva, o 
expoziție retrospectivă 
intitulată „70/20”. Pe si
ntezele galeriei sunt 
expuse lucrări de gra
fică, pictură, artă digi
tală și icoane, rod al 
muncii artistului hune- 
dorean, membru al Uni
unii Artiștilor plastici 
din România. Dan yifor 
Pichiu a vernisat expo
ziția sa chiar în ziua în 
care a împlinit 70 de ani, 
la eveniment fiind pre- 
zenti numeroși confrați 
de breaslă și foarte multi 
prieteni ai artistului.

Dată 
stabilită
București (MB - Gu
vernul a decis, ieri, 
ca alegerile pentru 
Parlamentul Euro
pean să fie organi
zate la 25 noiembrie. 
Premierul Tăriceanu 
a discutat, luni, cu 
reprezentanții par
tidelor asupra datei 
de organizare a eu- 
roalegerilor, propu
nerile prezentate fi
ind ca acest scrutin 
să aibă loc la finele 
lunii noiembrie sau 
începutul lunii de
cembrie. /p.2

Tratament 
reușit
Deva (C.M.)-Tur
neul de pregătire din 
Serbia a fost pentru 
Cetate asemenea u- 
nei cure într-o stațiu
ne balneară pentru 
un bolnav. înainte de 
venirea tehnicianului 
sîrb Sașa Boșcovici și 
a stagiului din țara 
vecină, jocul echipei 
devene era în sufe
rință. Acum Cetate e 

o echipă nouă, /p.7

Bărbatul care s-a înecat în 
apele Cincișului in urmă cu 
trei zile a fost găsit, ieri, de 
către pompieri, /p.3 
iâj www.huon.ro (Foto: M.Tămaș)

Prinși în flagrant Mai puțin la ajutoare

CUVÂNTUL LIBER
'< Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
( (0254) 21 1275
jg;0801 03 03 03

Cât așteptăm după mașină
î-w rwr-entut în ca'eisemnăm actele de tomancă și cel 
‘ ■ '.ă'~ re urcăm la wîăh, pul trece câ'e.-a iile Său chiar

«un.1.

■yaWai Accent h ; 1 lună

Hunedoara (T.S.) - Doi ti
neri din Hunedoara au fost 
prinși în flagrant de polițiș
tii Biroului Poliției de Ordi
ne Publică Hunedoara ime
diat după ce au sustras 11 
coli de tablă ondulată din 
incinta Mittal Steel. Cei doi, 
R.C. și Aurel A. intenționau 
să valorifice bunurile la un 
centru de colectare a deșeu
rilor metalice de pe raza 
localității. Tinerii sunt cerc
etați în stare de libertate 
sub aspectul săvârșirii in

fracțiunii de furt calificat. 
La Petroșani, polițiștii Bi
roului Poliției de Ordine 
Publică i-au prins în fla
grant pe Emanuel C. și V.T. 
ambii din Vulcan, in timp 
ce încercau să sustragă 
diferite bunuri din două 
autoturisme Dacia 1300, 
aparținând lui Eugen D. și 
Robert D.,ambii din locali
tate. Cei doi sunt cercetați 
pentru comiterea infracțiu
nii de tentativă de furt ca
lificat.

■ Valoarea sumelor 
plătite pentru ajutoarele 
sociale s-a redus la 
jumătate.

Hunedoara (D.I.) - Primăria 
Hunedoara a plătit beneficia
rilor Legii 416/2001 privind ve
nitul minim garantat în pri
mele șase luni ale acestui an 
247.000 lei, mai puțin de ju
mătate din suma pe care a plă- 
tit-o în aceeași perioadă a anu
lui anterior. Principalul motiv 
îl reprezintă schimbarea legii, 
care instituie prevederi mai

restrictive în privința acor
dării acestor ajutoare asista- 
ților social. Al doilea motiv es
te plecarea în străinătate, la 
muncă, a multora dintre cei 
care lucrau în folosul comuni
tății, pentru până la 340 de lei 
lunar. Se pare că au ales să 
muncească mai mult, pe bani 
mai mulți, dacă tot sunt 
obligați să o facă. Și valoarea 
ajutoarelor de urgență acorda
te în acest an s-a redus la o 
cincime față de anul anterior, 
în condițiile în care CL a sta
bilit criterii concrete de acor
dare a acestora.

Proiect agreat de specialiști
■ Planul urbanistic zo
nal pentru „drumul lui 
Băsescu" se află postat 
pe internet.

Deva (M.S.) - O parte dintre 
membrii Consiliului Științific 
al Parcului Național Retezat 
(PNR) și-au exprimat acordul 
pentru felul in care a fost în
tocmit Planul Urbanistic Zo

nal (PUZ) pentru zona adia
centă rezervației naturale pe 
unde trece Drumul Național 
66A Uricani-Herculane, cu
noscut și sub numele de „dru
mul lui Băsescu”. O decizie fi
nală va fi anunțată în aproxi
mativ două săptămâni. „Plan
ul este bine făcut. El prevede 
reglementări ca zona să nu 
aibă o dezvoltare urbanistică 
haotică. Planul este postat pe

internet, la adresa www.rete- 
zat.ro, pentru ca să poată fi 
consultat de membrii Consili
ului Științific al Parcului 
Național Retezat, dar și de 
către cetățeni”, a declarat Flo
rina Crișan, reprezentant pen
tru relații publice al PNR. 
Printre altele, în PUZ se 
prevăd locuri de campare pen
tru turiști și chiar construirea 
unei piste pentru biciclete.
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• Black Hawk la pământ. 14 militari ame
ricani au fost uciși, ieri, în urma prăbușirii ’ 
unui elicopter american în nordul Irakului. 
Armata americană a precizat că elicopterul 
de tip Black Hawk a avut probleme tehnice. 
Incidentul este cel mai grav din ianuarie 
2005, când 31 de membri ai personalului 
au fost uciși, după ce un elicopter de trans
port al Infanteriei marine a fost doborât.

Răspuns dur în scandalul vizelor

20 de morți în atentat
Bagdad (MF) - Un atacator sinucigaș a intrat 

ieri cu un camion-cisternă într-o secție de 
politie din orașul Baiji, situat în nordul Iraku
lui, omorând cel puțin 20 de persoane și rănind 
alte 40, a anunțat poliția, citată de Reuters.

Poliția a precizat că atacatorul a spart porțile 
din fața directoratului de poliție din Baiji, oraș 
situat la 180 de kilometri nord de Bagdad.

Doctorul Thamir Kawan, directorul spitalu
lui din Baiji, a declarat că 11 persoane, atât 
polițiști cât și civili, au fost ucise de explozie.

Directoratul de poliție se mutase de 
curând într-un sediu nou, în urma unui atac 
identic asupra sediului original, comis în 
iunie, care a provocat moartea a 27 de per
soane, inclusiv 13 polițiști

Ținta 
controverselor

Ankara (MF) - Pre
mierul turc, Tayyip Erdo
gan, a fost criticat, ieri, 
după ce a cerut cetățeni
lor turci care refuză să îl 
accepte pe ministrul de 
Externe, Abdullah Gul, ca 
viitor președinte să pără
sească Turcia. Cetățenii 
turci au opinii divergente 
referitor la acceptarea lui 
Gul ca viitor președinte al 
statului. „Persoanele care 
susțin «Gul nu este preșe
dintele meu» ar trebui să 
renunțe la cetățenie”, a 
declarat Erdogan. Gul can
didează la președinția Tur
ciei în calitate de candi
dat unic din partea parti
dului AK, într-o cursă ca
re a generat tensiuni în
tre Guvernul cu rădăcini 
islamiste și armată.

Tayyip Erdogan (Foto: epa)

Silvio Berlusconi

■ Băsescu: Scandalul 
diplomatic moldovean e 
„ultima agresiune orches
trată la adresa României.

București (MF) ■ Președin
tele Traian Băsescu a declarat, 
marți seară, că scandalul diplo
matic româno-moldovean re
prezintă „ultima agresiune or
chestrată la adresa României”, 
susținând că statul român va 
răspunde „extrem de dur”.

întrebat de o tânără din Re
publica Moldova despre scan
dalul diplomatic în -care a fost 
implicat un funcționar român, 
Traian Băsescu a ținut să pre
cizeze, în primul rând, că vizele 
pentru moldoveni nu se acordă 
la consulatul de la Chișinău, 
ci de la București, astfel încât 
funcționarul nu poate înlesni 
obținerea niciunei vize.

„Știm povestea invitării 
funcționarului din ambasadă 
într-un restaurant de o doamnă 
de la o agenție de turism, pe ca
re a luat-o apoi poliția moldo
veana. Știm că soțul doamnei 
a făcut apel la funcționar. Tot 
trucul a fost legat de nevoia ca 
funcționarul român să fie fil
mat cu un plic care nu se știe 
dacă îl dă sau îl primește. Ar

Traian Băsescu și președintele moldovean Vladimir Voronin (Foto: arhiva)

fi bine să se renunțe la pro
vocări, pentru că noi știm că 
fraudele se fac la firmele de tu
rism”, a declarat șeful statului.

Vizibil iritat de subiect, el a 
adăugat că statul român va 
răspunde „extrem de dur” în 
cazul acestui „truc”.

„Este ultima agresiune la 
adresa României orchestrată și 
vom răspunde extrem de dur 
de data asta. S-a mers prea 
departe”, a subliniat președin
tele, menționând că mai mulți 
moldoveni lucrează în Con
sulatul de la Chișinău.

„în ianuarie am mers la 
Chișinău, nemulțumit de cum

se dau vizele. Simt lucruri com
plicate acolo”, a conchis șeful 
statului.

După dialogul de circa o oră 
cu tinerii din diaspora, Traian 
Băsescu s-a fotografiat și a dat 
autografe acestora timp de o 
jumătate de oră, după care a 
părăsit reuniunea, nu înainte 
de a afirma că „șansa acestor 
tineri este România”.
Intervenție consistentă

Ministrul de Externe, Adri
an Cioroianu, a refuzat, ieri, să 
se pronunțe în legătură cu 
scandalul vizelor de la Ambasa
da din Chișinău, el argumen

tând că subiectul este „prea 
serios pentru a fi expediat pe 
scări” și a promis „o inter
venție consistentă” pe temă la 
începutul săptămânii viitoare.

Cioroianu a promis că la 
începutul săptămânii viitoare 
va organiza o conferință de 
presă specială pentru a trata 
scandalul vizelor acordate 
cetățenilor Republicii Moldova.

Rugat de jurnaliști să comen
teze scandalul, ministrul a evitat 
să se pronunțe pe această temă.

Cioroianu a promis că va or-
M....................................

„Este ultima agresiune la adresa 
Romăniei orchestrată și vom răspunde 

extrem de dur de data asta.”
Traian BSsescu 

.................................... W 
ganiza, la începutul săptămânii 
viitoare, o conferință de presă 
specială pe această temă, în 
care va avea „o intervenție con
sistentă”.

Premierul Tăriceanu i-a cerut 
ministrului Cioroianu să urgen
teze ancheta privind modul de 
acordare a vizelor la Consulatul 
român de la Chișinău și a soli
citat ministrului Justiției, 
Tudor Chiuariu, să definitiveze 
proiectul Legii cetățeniei.

Data euroalegerilor, stabilită(Foto: EPA)

Vrea un nou 
partid
Roma (MF) - Fostul 
premier italian. Silvio 
Berlusconi, a anunțat 
marți seară că va 
prezenta pentru prima 
oară o listă comună a 
partidelor politice itali
ene de centru-dreap- 
ta, sub denumirea 
„Partidul Libertății'', la 
alegerile municipale 
prevăzute îh curând la 
Courmayeur (Valle 
d'Aosta). într-o 
discuție cu jurnaliștii, 
în Sardinia, unde își 
petrece vacanța, 
Berlusconi a declarat 
că a ales denumirea 
de Partidul Libertății 
(PDL) pentru a nu per
mite unei alte 
formațiuni politice să îl 
înregistreze înaintea 
lui. Beriusconi este, la 
ora actuală, liderul 
partidului Forza Italia 
și conduce o alianță a 
partidelor de dreapta 
și de centru-dreapta, 
denumită Casa Li
bertății.

■ Tăriceanu: Guvernul 
va lua măsuri pentru a 
preveni fraude electorale 
la euroalegeri.

București (MF) - Guvernul 
a decis, in ședința de ieri, ca 
alegerile pentru Parlamentul 
European să fie organizate la 
25 noiembrie.

Executivul va lua toate 
măsurile necesare pentru ca 
alegerile europarlamentare să 
fie organizate în bune con
diții, inclusiv pentru a pre
veni apariția unor eventuale 
fraude, a declarat premierul 
Călin Popescu Tăriceanu.

El a arătat că este necesară 
o dezbatere pe fond legată de 
probleme europene, în cam
pania pentru euroalegeri.

Premierul a discutat, luni, cu 
reprezentanții partidelor parla
mentare asupra datei de organi
zare a euroalegerilor, propune
rile prezentate fiind ca acest 
scrutin să aibă loc la finele

Premierul Tăriceanu (Foto: arhivă)

lunii noiembrie sau începutul 
lunii decembrie. De la întâlnire 
au lipsit reprezentanții PD.

Guvernul a adoptat, la ju
mătatea lunii martie, o ordo
nanță de urgență prin care 
alegerile pentru Parlamentul

European, programate inițial 
la 13 mai, au fost amânate.
Reacții

Secretarul general al PSD, 
Titus Corlățean, a declarat, 
ieri, că există riscul ca până la 
25 noiembrie, data stabilită de 
Guvern pentru alegerile 
europarlamentare, aspectele 
tehnice ale procesului electoral 
să nu fie puse la punct.

Corlățean a afirmat că pentru 
PSD stabilirea pentru 25 noiem
brie a datei de organizare a 
alegerilor pentru PE nu con
stituie o problemă din punct de 
vedere politic și electoral, so- 
cial-democrații considerând că 
au timp suficient pentru a 
pregăti campania electorală.

Președintele PD, Emil Boc, a 
declarat, ieri, că speră ca, 
odată cu stabilirea de către 
Guvern a datei alegerilor pen
tru Parlamentul European în 
25 noiembrie, „această gândire 
a premierului să nu fie urmată 
de o altă răzgândire”.

Dan Voiculescu vrea alegeri 
anticipate (Foto: arhivă)

Acord între Iran și AIEA
Teheran (MF) - Iranul și Agenția Internaționa

lă pentru Energie Atomică (AIEA) au anunțat, 
marți, la Teheran, că au căzut de acord asupra 
unui calendar conform căruia Teheranul să 
răspundă la întrebările neclarificate încă, refe
ritoare la programul său nuclear.

„Am fost în măsură să stabilim un calen
dar”, a declarat secretarul-adjunct al Consili
ului Suprem al Securității Naționale, Javad 
Vaidi, într-o conferință de presă.

Prezent alături de acesta, directorul-adjunct 
al AIEA, Olli Heinonen, a făcut și el referire 
la un acord asupra „unui plan de lucru, cu 
modalitățile și calendarul său”.

Iranul, care riscă noi sancțiuni în Consili
ul de Securitate ONU, din cauza refuzului său 
de a-și suspenda activitățile de îmbogățire a 
uraniului, nu a răspuns încă la întrebările 
referitoare la programul său nuclear, care ar 
permite AIEA să verifice dacă acesta are un 
obiectiv pur civil.

Pe locul doi 
la CEDO

București (MF) - Româ
nia își menține locul doi 
ca număr de plângeri la 
CEDO, după Rusia, jude
cătorii acestei înalte Curți 
condamnând anul trecut 
Guvernul de la București 
în 73 de cauze, iar anul 
acesta deja s-au pronunțat 
în 43 de dosare privind 
reclamații ale cetățenilor 
români.Anul trecut, la 
CEDO s-au înregistrat 
89.887 de reclamații, 22 la 
sută dintre acestea (adică 
19.000) sunt cereri privind 
încălcări ce ar fi fost 
comise de autoritățile din 
Rusia, 12 la sută (10.800) 
privind România, zece la 
sută (9.000) Turcia.

Memorandum ratificat
București (MF) - Guvernul 

a ratificat, ieri, Memorandu
mul privind lupta împotriva 
corupției în sud-estul Euro
pei, documentul având ca 
scop susținerea activităților 
desfășurate prin Pactul de 
Stabilitate - Inițiativa Anti- 
corupție (SPAI).

A fost aprobat proiectul de 
Hotărâre pentru aprobarea 
Memorandumului de înțelege
re între Guvernele Republicii 
Albania, Bosniei și Herțego- 
vinei, Republicii Bulgaria, Re
publicii Croația, Fostei Repu
blici Iugoslave a Macedoniei, 
Republicii Muntenegru, Re
publicii Moldova, României, 
Republicii Serbia privind 
cooperarea în lupta împotri
va corupției prin Inițiativa 
Anticorupție pentru sud-estul 
Europei, proiect inițiat de 
Ministerul Justiției.

Documentul are ca scop 
susținerea activităților anti- 
corupție desfășurate prin 
Pactul de Stabilitate - Inițiati
va Anticorupție (SPAI), con
tribuind financiar la activi
tățile Biroului regional de 
legătură SPAI (SPAI RSLO).

Memorandumul a fost sem
nat cu ocazia reuniunii miniș
trilor justiției și afacerilor in
terne, organizată la Zagreb de 
Președinția croată în exercițiu 
a Procesului de cooperare în 
Europa de sud-est (SEECP), în 
perioada 12-13 aprilie 2007.

Reprezentanții guvernelor 
celor nouă țări au fost de 
acord să își asume răspun
derea în comun pentru SPAI 
și să susțină financiar acti
vitățile SPAI RSLO, con
tribuind anual, începând cu 
2007, cu minimum 24.000 de 
euro la bugetul instituției.

Anticipatele, 
singura soluție

Constanța (MF) - Președin
tele Partidului Conservator, 
Dan Voiculescu, a declarat, 
ieri, în stațiunea Venus, că 
alegerile anticipate reprezintă 
singura soluție pentru ieșirea 
din criza politică actuală, 
indiferent de soarta moțiunii 
de cenzură, inițiată de PSD.

Liderul PC consideră că 
moțiunea de cenzură a PSD 
poate să ducă la o perioadă de 
haos și instabilitate politică 
accentuată, dacă aceasta va fi 
validată de Parlament. Dan 
Voiculescu a afirmat că Par
tidul Conservator a făcut o 
analiză care arată că „este 
foarte riscant pentru PSD să 
finalizeze intenția de a 
depune o moțiune de cenzură 
împotriva Guvernului”.

El a spus că, dacă moțiunea 
va trece de Parlament, nu cre
de că președintele Băsescu îl va 
nominaliza pe Mircea Geoană 
în funcția de premier, ceea ce 
va genera un haos politic imi
nent pentru o perioadă de până 
la șase luni, căci PSD nu ar 
vota un alt guvern.

Pe de altă parte, dacă mo
țiunea de cenzură nu va fi vo
tată de Parlament, PSD și Mir
cea Geoană vor avea proble
me de credibilitate care se vor 
reflecta și în campaniile elec
torale următoare. Președinte
le Partidului Conservator con
sideră, că, în aceste condiții, 
alegerile parlamentare anti
cipate reprezintă singura so
luție pentru ieșirea din criza 
politică actuală.
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• Tomograf la Hunedoara. în prima 
săptămână a lunii septembrie tomograful 
din Hunedoara va fi funcțional. Acesta 
este cel de-al treilea aparat de acest tip 
care este montat într-un spital din județul 
nostru. (D.l.)

Scos din apele Cincișului
>

Tenișiî 
chinezești
DANA IQAN
dana.ioan@lnformmedia.ro

In microbuzul care face curse între 
Hunedoara și unul din satele mărginașe 
orașului, lângă un bătrân cu teniși 

chinezești scâlciați și blugi îndoiți la tiv, 
prea mari pentru trupul uscat și, în mod 
sigur, purtați la a treia mână, sunt trei plase 
mari de rafie, pline cu cartofi. Bătrânul are 
privirea pierdută și mâinile bătătorite. 
Totuși, din munca și din pământul lui nu a 
reușit să scoată prea mult, de aceea marfa 
de la piață rămâne singura soluție pentru a 
avea ce pufie zilnic pe masă. E țăran pen
tru că locuiește la țară, nu pentru că poate 
trăj din ceea ce-i aduce pământul.

în urmă cu mai mult de 25 de ani, 
țăranii din satele mărginașe Bucureștiului 
veneau în Capitală, cu un singur scop: să 
cumpere pâine. îi recunoșteai dintr-o 
privire: haine ponosite, mâini bătătorite și 
negre, teniși chinezești scâlciați și plini de 
glod uscat. Zilnic, zeci de saci plini cu 
franzele erau principalul bagaj al călă
torilor din trenurile personale, pe lângă 
plasele de rafie pline cu cartofi, brânză sau 
roșii.

Imediat după '90 oamenii și-au luat cu 
mult entuziasm pământul înapoi. Au 
renunțat, rând pe rând, apoi, să-și câștige 

traiul din munca în agricultură și s-au 
întors la slujbele din oraș sau au ales să 
culeagă căpșuni pe pământ spaniol. Cei 
tineri. Cei bătrâni au rămas să se uite lung, 
peste gard, cum pe locul lor de pășune se 
ridică hale industriale.

In ciuda pariurilor pe care fiecare echipă 
guvernamentală le-a făcut cu agricultura, se 
pare că singura constantă în agricultura ro
mânească e dată de încălțămintea celor de 
la țară: marfă de duzină, veche și scâlciată.

■ Bărbatul care s-a 
înecat duminică în lacul 
Cinciș a fost găsit, ieri, 
de pompieri.
Mihaela TAmaș________________
mihaela.tamas@lnformmedla.ro

Cinciș - După ce două zile, 
pompierii și scafandrii din 
cadrul Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „Iancu de 
Hunedoara” au căutat cada
vrul bărbatului care s-a îne
cat duminică în lacul Cinciș, 
ieri, în a treia zi de căutări, 
apa l-a scos la suprafață. Ast
fel, pompierii au găsit trupul 
bărbatului în apropierea ba
zei nautice din zona baraju
lui. „Scafandrii au căutat ieri 
(marți - n.r.) în această parte 
a lacului, însă nu au reușit să 
coboare foarte mult, din cau
za curenților puternici și a 
reliefului abrupt. Astăzi, tru
pul bărbatului a ieșit la su
prafață, fiind recuperat de 
către pompieri și predat me
dicilor legiști, care vor stabili 
cu exactitate cauzele morții. 
Primele ipoteze indică faptul 
că acesta s-a înecat”, a decla
rat colonel Petru Stăncoane,

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat de medicina legală

șef al Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență.
Lacul blestemat

Două pachete de țigări, 
patru sticle goale de bere și 
hainele aruncate undeva pe 
malul lacului Cinciș. Acestea 
au fost obiectele pe care le-a 
găsit o persoană care a trecut, 
duminică, prin acea zonă. în 
scurt timp polițiștii au identi

ficat și rudele victimei Ioan 
Gelu V., în vârstă de 53 de ani, 
din Teliucu Inferior.

Locul în care bărbatul s-a 
înecat este același unde în 
ufmă cu doi ani Cincișul a 
mai făcut o victimă: Paul Bar
na, vicecampion național la 
caiac-canoe. Deși s-au făcut 
scufundări cu echipe de scan-’ 
fandri profesioniști, trupul 
băiatului nu a mai fost găsit.

Ieri, tatăl lui Paul a venit într- 
un suflet să vadă dacă nu 
cumva a fost găsit fiul său. 
Bărbatul nu a reușit și nu va 
reuși să se obișnuiască nicio
dată cu gândul că fiul lui nu 
mai este, „l-a înghițit bleste
matul ăsta de lac”. A venit cu 
gândul că apa la scos pe fiul 
său. Asta deoarece încă mai 
speră că va reuși să-l îngroape 
creștinește pe Paul.

Donatorii - scutiți de

'-ș.!

Locațiile armatoare vă oferă posibilitatea să citiți 

Cuvântul Liber, GRATUIT:
Birou notarial ISăreaș EaSislau, Hn Hunedoara;

Cabinet medical doctor r.;ceanu Ileana, din Hunedoara;

. Farmacia veterinară S.C. Mira Vet impex S R.L. din

Hunedoara;

Coffee .Snack Savoya", din Deva;

Restaurant „Bulevard”, din Deva, b-fiul Decenal, bloc 

M, parter;
1 '^Cabinet medical «Șonei Raimond", din Hunedoara,

’ b-dul’IStalae Băteescu, nr. 1/4;

Cabinet medical doctor Mifialacbe Hleelae, din Hune-

, cioara;
; CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune- i

| doara, str. MiHai Viteazul. nr. 23, bloc Dl, și sabine- I 
: ' 

tul 10 din Hunedoara, str. George Enescu. nr 24;

: CM. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune-

| doara, sir. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

impozite
■ Facilitatea acordată 
intervine după 15 do
nări de sânge în inter
valul ultimilor cinci ani.

Deva (M.S.) - Donatorii de 
sânge constanți din munici
piul Deva au fost scutiți de 
impozitul pe clădiri și tere
nuri, printr-o hotărâre a Con
siliului Local, proiecte simi
lare de acte normative ur
mând să fie propuse spre a- 
probare autorităților din Hu
nedoara și Petroșani. Scutirea 
se aplică donatorilor de sânge 
fidelizați care au avut cel 
puțin 15 donări de sânge în 
ultimii cinci ani. Centrul Ju
dețean de Transfuzii Hune
doara a făcut această propu
nere autorităților locale pen
tru că donatorii sunt niște oa
meni deosebiți, care fac

lucruri bune pentru comuni
tate. Ne bucurăm că inițiati
va noastră este sprijinită de 
autorități”, a declarat direc
torul Centrului Județean de 
Transfuzii Hunedoara, dr. 
Victoria Hălmagi. Pentru a 
beneficia de scutirile de im
pozite locale, donatorii vor 
trebui să obțină o adeverință 
din partea Centrului Județean 
de Transfuzii Hunedoara, în 
baza fișelor de evidență ale 
instituției. în municipiul Pe
troșani, proiectul de hotărâre 
care vizează acordarea de 
facilități pentru donatorii de 
sânge fideli va intra în dis
cuția Consiliului Local ime
diat ce documentația legală 
va fi gata. „Ideea este foarte 
bună. Cred că acești oameni 
care donează sânge trebuie 
recompensați de comunitate 
și voi susține un asemenea

Sărbătoare la pădureni

Donatorii de sânge sunt scutiți de plata unor impozite

proiect de hotărâre”, a afir
mat primarul municipiului 
Petroșani, Tiberiu Iacob- 
Ridzi. în municipiul Hune
doara, proiectul de hotărâre 
va fi adus în atenția con
silierilor locali, cel mai pro
babil la ședința din luna sep

tembrie, a menționat dr. Cris
tina Bichiș, medicul coordo
nator al centrului local de 
transfuzii. Proiectul a fost 
pregătit de către unul dintre 
consilierii locali care au apre
ciat gestul făcut de donatorii 
de sânge din localitate.

, iii s.

Deva (S.B.) - Binecunoscu
ta și tradiționala sărbătoare 
din Ținutul Pădurenilor, de la 
Poienița Voinii, „Festivalul 
pădurenilor” a ajuns, în acest 
an, la ediția a XXVI-a. Festi
valul se va derula pe parcur
sul a două zile, în week-end- 
ul care vine, 25 ■ 26 august 
2007. Manifestarea este orga
nizată de Consiliul Județean 
Hunedoara, Centrul pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Hune
doara, Primăria comunei 
Bunila și Primăria comunei 
Ghelari. în programul mani
festării, deschis sâmbătă, la 
ora 20.00, cu un spectacol 
maraton de folclor intitulat

„Sara bună, bade Ioane!”, își 
vor da concursul Sava Ne- 
grean Brudașcu, Veta Biriș, 
Cristian Pomohaci, Ana Al- 
mășana-Ciontea, Mihai Petre- 
uș, Ovidiu Olari, Dorina Ne
gru, Ovidiu Homorodean, Va
lentin Crainic, Carmen Mun
tean, Răzvan Râdos și Nelu 
Ban Fântână. Ziua de dumi
nică cuprinde, la ora 11.00, o 
slujbă de pomenire în memo
ria lui Drăgan Muntean ce va 
fi urmată (ora 12.00), pe Dea
lul Cornetului, de un specta
col folcloric susținut de for
mațiile artistice din Ținutul 
Pădurenilor și de interpreți 
hunedoreni. Prezintă Marioa- 
ra Murărescu.

Cuplul verii 2007

Pădurenii se pregătesc de sărbătoare

ON

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

; Nume..........
} Adresa ......
! Localitatea
i

Dacă formați un cuplu și B 
. reți ceva poze de ’* 

arătat, acum este 
momentul! Vă facem 

Ivedete și vă răsplătim 
pentru astal Trimiteți o 
fotografie cu voi, speci
ficând nume, prenume și 
un nr. de contact, pe 
adresa „Cuvântul liber" 
Deva, B-dul 22 Decem
brie, nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter, sau în 
format electronic la 

de mail:

media.ro In perioada 3 
iulie- 2 august, iar în 27 
august vă alegeți cu 200 
lei! Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe

ma votului electronic, 
cât și prin intermediul 
taloanelor apărute în 
„Cuvântul liber", în 
perioada 3-25 august. 
Ce mai așteptați? Cu noi 
faceți casă bună vara 
astal

X
I
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/ 21 1 275, int. 8834

WtoJ CUVÂdB i
o c
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1912 - S-a născut Gene Keliy, actor, dansator șl 
cântăreț american («Un american la Paris») frn.
1996).__________________________________ ■

1926 - A murit, la New York, 
actorul Rudolph Valentino (n.
1895).____________________________ . .
1939 - S-a semnat, la Starts.
Tratatul de neagresiune germano- l 
sovietic, Pactul Rlbbentrop-Malo- 
tov, care, într-un protocol adițio

nal secret, prevedea împărțirea sferelor de influență , 
în Europa de Est. Ca urmare a Pactului Ribbentrop- 
Molotov, România a fost obligată să cedeze, în 
1940, Basarabia și Bucovina de Nord URSS-ulul, ■
1943 - S-a născut criticul literar Mircea lorguleșcu.
1944 - România s-a alăturat Națiunilor Unite th lup
ta împotriva puterilor Axei. Din ordinul Regelui 
Mihai, Mareșalul Antonescu a fost arestat.___________  ,
1948 - S-a născut omul de cultură Andrei Pleșu 
(foto), fost ministru al Afacerilor Externe.

12°
minim

25°
maxim

Prognoza pentru astăzi
Cerul va fi mai mult senin. Temperatura 

minimă va fi de 12°C, iar maxima de 25°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer partial senin. Minima termică 

va fi de 13°C, iar maxima de 26°C.
Sâmbătă. Cer senin. Termometrele vor 

înregistra temperaturi minime de 12°C și 
maxime de 27°C.

Calendar Creștin Ortodox___________________
Sf. Mucenic Lup (Odovania Praznicului Adormirii 
Maicii Domnului)

Calendar Romano-Catolic_______________________
Sf. Roza de Lima, fc. *

Calendar Greco-Catolic__________________________
S Lup, m. S Irineu, ep, m (+ sec III). încheierea Sărb. 
Adormirii Maicii Domnului.

Apă_. ____ ;___________________________ _______
, Se va întrerupe furnizarea apei între orele: 

08.00-15.00 - în Deva, str. N. lorga și bl. E7.

Energie electrică _____________ ___________
Se va întrerupe furnizarea energiei electrice între 
orele:
12.00-15.00 - în Deva, str. Călugăreni (zona de sus); . 
12.00-15.00 - în Deva, Viile Noi (întreruperi de 
scurtă durată);
10.00-12.00 - în Simeria, Str. Atelierului, bl.8, sc. A 
și B. '

Gaz metan __________ _________
Se va întrerupe furnizarea gazului metan între orele: 
09.00-16.00 - în Deva, Str. 22 Decembrie, (casele, 
partea stângă, până la ACR).

Tocăniță de ciuperci cu 
piept de pui
Ingrediente: 500 g piept de pui, 250 g ciuperci 
proaspete, 1 ceapă potrivită, 50 g făină, 50 g pastă 
de roșii, 2-3 căței de usturoi, sare și piper după 
gust, 100 ml ulei.
Mod de preparare: Se călește ceapa și usturoiul în 
ulei. După ce s-au înmuiat se adaugă pieptul de pui 
tăiat bucăți și se călește până își schimbă culoarea, 
după care adăugăm ciupercile tăiate, le călim și pe 
ele puțin, sărăm și piperăm după gust, adăugăm 1 
ceșcuță de apă și lăsăm să fiarbă la foc mic aproxi
mativ 15 minute. Făina, pasta de roșii se amestecă 
cu 1 ceașcă de apă și se adaugă peste ciuperci, mai 
f-.erbem 10-15 minute, până se leagă sosul.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția integrantei din numărul 

precedent: C - G - D - P - 

CAPRIOARA - LEAL - BOT - UD - 

BIFA - L - EPICE - TE - ACAT - LEUT

- US - MIEL - ER - GEN - IC - SFORĂI

- R - CARAC - DUO - 0 - INIE - GS

- DACA - GO - L - PISTA - LINS
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Urgente 112
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Diri^la Șanitar-Veter. 22M5

PRO TV ANTENA 1

să faceți sau dacă sunteți nesigur, 
pff avea probleme de sănătate.

Vă ameliorați simțitor situația financiară. Fie încasați o 
JMk primă, fie primiți © moștenire. Aveți posibilitatea să faceți 
* o investiție avantajoasă. După-amiază vă pregătiți pentru

o călătorie.
Gemeni JMWWl jyp,» , % ■-------------------------- (  ------------- ---------— — -t—- 

Din cauza nerăbdării, s-ar putea să nu reușiți să faceți 
sdilmiirile pe care vi le doriți pe plan sentimental. Vă 
petsof dupl-amlaza împreună eu prietenii.

&

w

li
a
a

' I
SHHBSS8B------------------- ------------------ - ------------------ - --------- J
fc prima parte a zilei, sunteți nerăbdător să terminați o 
treabă începută acum câteva zile. Vă sfătuim să nu vă 
B“ Iți, pentru că riscați să stricați ceva, pierzând astfel 

și bani.
Scorpion..............

Problemele numeroase de la serviciu vă extenuează. Deși 
ave|l spirit de Inițiativă, astăzi nu prea vă surâde șansa. 
Nu vi asumați nici un risc. Aveți mai multă răbdare!
Săgetător_______________ '______ ............... .. .

Relațiile partenerlale sunt tensionate din cauza neînțele
gerilor legate de plecarea ta călătorie. Pentru a evita un 
conflict, fiți obiectiv ta privința posibilităților financiare!
Capricorn________ _ ______________ '..j;,......
Aveți o putere de concentrare deosebită care vă stimulează 
ta'activitatea profesională. La serviciu, reușiți să aplanați 
un conflict. Vă recomandăm să ascultați părerile colegilor.
Vărsător

Pe plan profesional, aveți un succes remarcabil, însă va fi 
nevoie să rămâneți la serviciu peste orele de program. Șefii 
vă apreciază spiritul de inițiativă, dar nu și colegii de ser
viciu.

iteștl....... ... 1_____ ~ v •._______  ■ '_  ___

de plecarea ta călătorie. Pentru a evita un

lețl la serviciu peste orele de program. Șefii

i|i tatr-o călătorie, vă sfătuim să fiți precaut, să<ia©3 ....
verificați bine bagajele și mașina. Riscați să aveți neplăceri. 
Aveți tendința să vă asumați prea multe responsabilități.

730 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

830 Isabel în căutarea 
B iubirii (s, dramă, 

Venezuela, 2004)
930 Ducesa din Duke 
B Street (s, dramă, 

Anglia) 
1030 Garantat 100% (r) 
1130 Popora' zicel (r) 
1130 Grădini de vis (doc.) 
12:00 Replay (r) 
12:50 Integrante după inte- 

țyare(r) 
1330 Zadt și Cody, ce viață 

H minunatăl (s, comedie, 
SUA 2005) 

1330 Desene animate. Club 
Disney (SUA) 

1430 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 

1530 Teleshopping 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
17S Misterele din Sankt 

Petersburg (s, dramă, 
Rusia/SUA 2006) 

1830 Justiție militară (s) 
1845 Tragerile Jocker și 

Loto 5/40 
1930 Jurnalul TVR. Sport

2020 Secera și docanul- 
GJ 0 istorie veselă a 

comunismului (partea 
§ I) (doc. Marea Britanie, 
.2006)

2130 Festivalul Național de 
Muzică Ușoară Mama
ia 2007. Secțiunea 
interpretare (I) 

2230 Celebritățile timpului 
lău

22:15 Festivalul Național de 
Muzică Ușoară Mama
ia 2007

■15 Jurnalul TVR 
Festivalul Național de 

Muzică Ușoară Mama
ia 2007

1125 Telednemateca: 
Manon 70 (dramă, 
Franța, 1968)

335 Jurnalul TVR (r). 
■M) In căutarea răului 

. (partea a ll-a) (film, r)
MD Mamaia ieri și azi 
£S0 Cetebritățfe timpuU 

tău(r)

730 'tin ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce

9:15 Tânăr șl neliniștit (s, r) 
1030 Copilul furat (film, r) 
1145 Emmerdale-Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie).

12:15 Țaca Paca (r) 
1330 Știrile ProTv 
1345 Zâmbiți vă rogi 
14:15 Poirot Cleptomanul 

CJde pe strada Hickory 
(mister, Marea Bri
tanie, 1989). Cu: David 
Suchet, Hugh Fraser 

1630 Tânăr și neliniștit (s).
BCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman 

1730 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Cu dușmanul b casă

13 (partea I) (thriller, SUA 
2002). Cu: Mel Harris, 
Daniel Baldwin, 
Cameron Bowen

18:50 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Misterul chiriașei
. C3(dramă, SUA 2006). 

Cu: Nicole de Boer, 
. Brian Krause, Sonya 

Salomaa, Franțoise 
Robertson, Dean Mar
shall. R.: Terry Ingram 

2230 Știrile ProTv. Sport 
■15 Minți criminale (s).

BCu: Mandy Patinkin, 
.( Thomas Gibson, Lola 

Glaudini 
-Vremea 
- Vreau să fiu mare 

030 Misterul chiriașei
O(film, r)

230 Să câștige cel mai
• Ibun___ (comedie. SUA
/ 2000). Cu: Tom Sell-

*. i eck, Laura Linney, Faye 
Dunaway, Teri Hatcher 

05 Omul care aduce 
cartea (r)

430 Știrile Pro TV (r)
530 La Bloc (r) 
M2 Emmerdele- Afaceri

" Bdefamfa(r)

f

»

I

t

730 Amy (r) 830 Aventurile 
lui Tarzan (r) 830 Tribul (doc. 
Marea Britanie, 2004) 930 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia ft15 Miracole (s) 10:15 Pla
ja lui Măruță 1235 Amy (s) 
1330 Aventurile lui Tarzan (s) 
13:30 ABC... de ce? 1430 
Proiect IT (r) 1530 împreună J 
în Europa! 1630 Jurnalul TVR ' 
(r) 16:20 Descoperă românii 
1630 Autostrada TVR. Maga- ’ 
zin regional 1830 Jurnal i 
regional 1830 Replay. Legen-; 
dele fotbalului românesc 1930 s 
Ma supraviețuirii 1930 Ulița ș 
spre Europa 2030 Celebritățile 
timpului tău 20:10 Farmece (s) 
2130 Ora de știri 22:10 
înscenarea (thriller, SUA 1994) 
2350 American Gothic (s) 040 
Replay (r) 1:10 Rude de sânge j 
(reluare)

630 Agentul VIP(r)
830 Saltimbancii (aventuri, 

S3 România, 1981). Cu: 
Octavian Cotescu, 
Adrian Valeu, Gina 
Patrichi, Violeta 
Andrei, Dem Rădulse- 
cu, George Mihăiță, 
Angela Moldovan. R.: 
Elisabeta Bostan 
Circul Buffone se 
întoarce la lași unde 
micul Geo, fiul 
patronului, se visează 
explorator precum 
Nansen.

10:00 Concurs interactiv 
1130V.I.P. (s) 
1230 Tinerii mușchetari 

□(serial aventuri, SUA 
1330 Observator cu Simona 

Gherghe
1345 Gol (divertisment), cu 

Dan Negru (r)
1630 Observator 
1730 Agentul VIP cu Crist

ian Brancu
1930 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

201 Bahmuțeanu și 
Prigoană - Povestea 
continuă (reality-show) 

2330 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport Meteo 

2430 Pata umană (dramă, 
I3SUA 2003). Cu: Nicole 

Kidman, Anthony Hop
kins. R.: Robert Benton

230 Concurs interactiv 
330 Amintiri din întuneric 

□(polițist 
Canada/UK/Franța, 
2002). Cu: Nastassja 
Kinski, Kim Schraner, 
Andrea Roth, Michael 
Shanks. R.: Paolo Barz- 115:15 Divorțați... dar împre- J 
man 
Un tânăr profesor este 
omorât și principalul 
suspect este o tânără 
și frumoasă studentă. 
Este o victimă 
inocentă?

H»Vivere(s)

730 Iubiri (r) 930 Căpșune cu 
zahăr (s, Portugalia, 2003) 
10:15 Uzurpatoarea (s, Mex
ic, 1998). Cu: Gabriela Span
ie, Fernando Colunga, Libertad 
Lamarque 1230 împotriva 
destinului (s, Mexic, 2005) 
1330 Prizoniera (s) 14:30 
Mama vitregă (s) 1530 Iubiri 
(s) 1730 Poveștiri adevărate 
1830 Salome (s) 1930 Tequi
la cu suflet de femeie (s) 2030 
Numai iubirea (s) 21:15 Zorro 
(s) 22:15 Poveștiri de noapte 
2245 Clona (s) 2345 Monte- 
cristo (s, Argentina, 2006) 045 
Prizoniera (r) 1:45 Poveștiri 
adevărate (r)

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

f

7:00 Pitici de vară (r) 8:00 ‘ 
Chemarea străbunilor (s) I 
930 Fata din secolul XXI 
(corn.) 11:00 Ochi negri (s) 
12:20 Look who is winning î 
1430 Acapulco Heat (s). 
15:30 Pitici de vară 16:30; 
Baronii (s) 1730 Bere de la 
gheață 1830 Știri Național TV I 
2030 Țara Iu' Papură Vouă: 
(div.) 20:15 Țara vedetelor 
2230 Cronici paranormale (s) 
2330 Un nou început 2430 
Aproape de cer (dramă, SUA 
1999). 230 Un nou început 
(serial)

730 Dragoste și putere (r) 
830 Sport cu Florentina 825 
Casa noastră (r) 945 Spitalul 
All Saints (s, r) 1045 Tele RON 
1225 Quiz ’it - emisiune inter
activă 1435 Dragoste și put
ere (s) 1440 Necunoscuta: 
Jocul de puzzle (r) (polițist, 
SUA 2005) 1625 Spitalul AII 
Saints (s). Cu: Judith McGrath, 
Georgie Parker 1725 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
1930 S.O.S. Salvați-mi casa 
2045 Super Nanny 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. - cele mai 
bune momente 22:30 Focus 
Plus 2330 Totul despre sex (s)

PRO CINEMA f 
f

s 930 Călătoriile lui Sinbad (r)
1030 Doi bărbați și jumătate J 

• (s) 1130 Vieți de cinci stele (r) i 
î 1230 Teo (r) 13:15 Animatrix ! 
î (s) 1345 Călătoriile lui Sinbad ș 
! (s) 14:15 Dramul spre casă (s) j

ună (s) 15:45 Cursa (dramă, i 
România, 1975) 1830 Vieți de

; cinci stele (s) IftOO Născut DJ > 
i (s) 2030 Entertainment News ’ 
2020 Dispăruți fără urmă (s)

; 2130 Divorțați... dar împre-. 
ună (s) 2230 Virusul mortal5 
(aventură, SUA 1994)

10:40 A doua șansă (dramă, 
Irlanda, 2005). 1235 îngerul 
păzitor (dramă, SUA, 2002). 
13:40 O nevastă ucigașă 
(comedie, 1993). 15:15 New 
York Taxi (comedie, SUA, 
2004). 1655 Steaua Laurei 
(animație, Germania, 2004). 
18:15 Firewall - Program de 
protecție (thriller, SUA 2006). 
2030 Dilema (comedie, SUA 
2006). 21:40 întreabă praful 
(dramă, SUA 2005). 2340 Stu
dio 60 (Ep. 20) 030 Tae Guk 
Gi - Frăția războiului (acțiune, 
Coreea de Sud, 2004).

•

14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
1530 Realitatea de la 15:00 
15:15 Fabrica 16:50 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 1730 Realitatea 
de la 17:00 1745 Editorii 
Realității 1830 Realitatea de 
la 18:0018:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 2030 
Realitatea de la 20:00 2035 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Ziarul 
Realității 22:00 100% 23:00 
Ultima oră 2430 Realitatea de 
la 24:00

O > i A i- 1-" V'

1030 Euromaxx 1030 Oame
nii și politica 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme de mituri 11:00 Mașini pe 
sociale. Cu Alina Stancu 1230 
Știri 1230Teleshopping 1335 
Calea europeană (r) 13:30 
Emisiune-concurs 1430 Tele
shopping 1435 Lumea cărți
lor. 1530 Teleshopping 1540 
Jurnal european 1630 Șantaj 
(dramă. România, 1981) 830 
61 Vine presai Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 2030 Situație 
de criză (s) 2030 Marele sin
guratic (dramă, România, 
1976) 245 Documentar 2430 
Interzis. Cu Laura Andreșan 
030 6! Vine presa!

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1030 Vânătorii

alese: Saab 1230 Construcții 
în Harlem 1330 Confruntări și 
fiare vechi 1430 Dependenți 
de cascadorii 15:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 1630 
Curse 17:00 Porsche 911 Tar
ga 18:00 Motociclete ameri
cane 1930 Vânătorii de mituri 
20:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 2130 Zonă mortală: 
Confruntare la Lacul Tharthar 
din Irak 2230 Armele viitoru
lui: Puterea fricii 2330 Mașini 
de viteză 2430 Cum se fa
brică diverse lucruri?



BMI QKM * HiMa.to «te slte-ul comunității româ
niei da aviație, al cărei obiectiv îl reprezintă facilita
rea achlmbului de Idei y Informații între profesioniș
tii (I pwîonațil români din acest domeniu de elită.

1 euro___________
dolar american

1 gram de aur

Amptaaraa aparatelor radar In data de
21.gg.2007:_______________ ;___ ■___ fc

Ml® Sațel - Burjuc - Zam - limita jud. Arad; 
'■ DN Slmerla - Orăștle - limita jud. Alba;
- Dava: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile 
Horea |l MIHal Emlnescu.

Alegeri 
M Liderii politici hune- 
doreni comentează 
data fixată pentru ale
gerile la PE.

Deva (M.S.) - Conducerile fi
lialelor hunedorene ale princi
palelor partide politice afirmă 
că sunt pregătite pentru con
fruntarea cu electoratul în 
perspectiva alegerilor pentru 
Parlamentul European, anun
țate pentru 25 noiembrie. „Li
beralii se află în campanie 
electorală din chiar a doua zi 
de după câștigarea alegerilor 
locale, în anul 2004. Campania 
noastră electorală a constat în 
onorarea permanentă a promi
siunilor făcute cetățenilor. 
Suntem pregătiți și nu ne 
temem de alegerile pentru 
Parlamentul European și nici 
chiar de anticipate”, a decla
rat vicepreședintele PNL Hu
nedoara. Mircea Moloț. „Sun
tem pregătiți de o jumătate de 
an pentru alegerile europar- 
lamentare, de atunci de când 
au fost amânate. Suntem con-

europene în noiembrie
vinși că vom avea succes, 
deoarece avem candidați foar
te buni”, a spus, la rândul său, 
președintele executiv al PD 
Hunedoara, Iosif Blaga. Social- 
democrații hunedoreni sunt 
convinși că vor obține un scor 
electoral mai bun decât media 
partidului, pe țară. „Candi- 
dații PSD sunt mai buni decât 
ai celorlalte partide. Sper să 
fim cel mai bine situat partid 
la nivel de județ”, a afirmat 
președintele PSD Hunedoara, 
Florin Cazacu.

Conducerea filialei județene 
Hunedoara a Partidului Con
servator (PC) a apreciat că 
data alegerilor pentru Parla
mentul European a fost aleasă 
într-un mod corect.

„Problema este să nu se 
politizeze campania electorală 
pentru alegerile europarla- 
mentare. Oamenii trebuie 
informați despre ceea ce în
seamnă UE, instituțiile euro
pene, despre ce înseamnă să 
fii parlamentar european”, a 
declarat președintele PC Hu
nedoara, Petru Mărginean.

Costel Avram Florin Cazacu

„Cetățenii trebuie să voteze în 
cunoștință de cauză pe cei 
care ne vor reprezenta în Par
lamentul European. Noi sun
tem pregătiți pentru euro- 
alegeri, chiar și pentru alegeri 
anticipate. Ne dorim o cam
panie electorală curată, axată 
pe probleme europene”, a 
menționat purtătorul de cu
vânt al PRM Hunedoara, Cos
tel Avram. Stabilirea datei 
alegerilor pentru Parlamentul 

European se încadrează în pe
rioada pe care și-a propus-o 
UDMR a declarat președintele 
filialei Hunedoara, ministrul 
comunicațiilor, Iuliu Winkler. 
El a arătat că data fixată pen
tru alegerile europarlamen- 
tare respectă intervalul pre
văzut de lege între publicarea 
hotărârii de Guvern în Moni
torul Oficial și ziua în care 
electoratul se va prezenta la 
urne.

rauiun k tERvwiD.... .......
HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes-
cu, nr. 14. ®-+ 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, 3d. 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.

■[ Bacalaureatul la zi

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

SNP 0,5000 +1,21
SIFI 4,1800 +1,21

2,8300 -32,94
0,8850 +1,14
2.3700 +1,72
0,8700 +3,57
3.8000 +4,11

................................... 28.0000 +2,94
+3,15

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

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 șl 9,

9 7
5 6 7

4 6
3 9

4 6 8 2
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu

3
2 8

4
6
2

5

6 2 3 5
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o

8 2 7 1
7 1 3 9■■■ 4
6 9 7 8

singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie

2 1 7
3 7 4

să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale

9 1 5
7
9

5
5 1

8|
3

cât și pe 
coloanele 
verticale ale

6 4 5
6 7 2

celor nouă 
blocuri luate 2 5. 1
împreună. 2 3 8

începători Avansați

753 4 2 8 6 1 9
2 4 8 6 9 1 3 7 5
9 6 1 7 5 3 8 4 2
5 1 9 8 7 4 2 3 6
4 7 2 3 6 9 1 5 8
8 3 6 2 1 5 7 9 4
3 9 7 5 8 6 4 2 1
6 2 5 1 4 7 9 8 3
1 8 4 9 3 2 5 6 7

6 '8 5 3 9 2 7 4 1..
3 7 1 8 5 4 6 2 9
2 9 4 6 7 1 5 3 8
5 1 2 4 8 9 3 6 7
9 4 6 5 3 7 8 1 2
8 3 7 2 1 6 9 5 4
4 2 3 9 6 8 1 7 5
7 6 9 1 4 5 2 8 3
1 5 8 7 2 3 4 S 6

Afacerile cu termopane 
șchiopătează
■ Vânzările de tâmplă- 
rie termoizolantă au 
scăzut în acest an din 
cauza caniculei.

Deva (G.P.) - Vânzările au 
scăzut din cauza interdicțiilor 
circulației camioanelor în pe
rioada caniculei, care au în
târziat și chiar au blocat 
livrările, dar și pentru că șan
tierele și-au oprit temporar 
lucrul, a declarat președintele 
Patronatului Producătorilor 
și Montatorilor de Geamuri, 
Ferestre și Fațade, Aurel 
Vlaicu. în județ s-au înregis
trat scăderi, însă explicațiile 
pentru ele sunt diferite.

Comantaili pa www.huon.ro
i mu mm m> >i > i > » mu n > n i i >>im i>ii immmn # ii ii t i •

Tineri inconștienți - victime ale vitezei
Brad - Trei tineri și-au pier

dut viața și alți patru au fost 
grav r; iți, în urma a două 
accideu - rutiere grave, pro
duse duminică seară, în ora
șul Brad. Vestea morții aces
tora a șocat. Pe www.huon.ro, 
unii dintre prietenii lor și-au 
exprimat compasiunea pentru 
familiile afectate de tragedie.

*
* *

Asta e! Câteodată ce e scris 
în frunte ți-e pus (...). Unii oa
meni nu se mai gândesc și la 
ziua de mâine, doar la pros
tia pe care o fac. Toți vor să 
iasă mai tari, mai mari, dar 
câteodată pierd, își pierd viața 
și lasă în urma lor oameni ca
re suferă. Condoleanțe pentru 
fâmiilile lor. Dumnezeu să-i 
odihnească în pace! Dumnezeu 
să te ierte prietenul meu. 
(adryan, 20.08. 2007, ora 19:39) 

*
•k *

Teribilism mortal. Aș vrea 
să pot spune că toate lucrurile 
din lumea asta au la bază o ra
țiune, predestinată într-un fel 
sau altul, dar mă tem că pu
tini oameni care se află într- 
un pericol de moarte iau în 
serios asumarea unor riscuri 
și evaluarea corectă a acesto
ra în ce privește succesul sau 
eșecul. Un prieten mi-a zis că 
șoferul Daciei Solenza avea 
160 km/h în apropierea unei 
curbe; asta nu e lipsă de aten
ție, nu e prostie, ci un lucru 

„Vânzările de până acum nu 
se ridică la valorile înregis
trate în urmă cu trei-patru 
ani. De fapt cred că perioada 
de vârf a coincis cu momen
tul montării de centrale ter
mice. Din comenzile pe care 
le avem am observat că a 
crescut cererea de tâmplărie 
termoizolantă la sedii de 
firme și locuințe noi și avem 
o ușoară scădere la blocurile 
vechi de locuințe. Ținând 
cont totuși de faptul că în 
domeniul construcțiilor lu
crurile merg spre bine, cred 
că și noi vom încheia anul cu 
un profit satisfăcător”, sus
ține administratorul unei 
firme de profil din Deva.

în accidentele de la Brad, doi tineri au murit pe loc, iar altul în 
ambulanța care îl transporta spre spital

mult mai grav, care l-a costat 
viața. E indiferență!(Vasilescu. 
20.08. 2007, ora 20:22)

*
* *

Accident de coșmar. Este 
chiar de necrezut că o copilă 
care era așa de plină de viață 
și care nici nu a reușit să își 
trăiască nicio parte din viață 
a plecat dintre noi. Nu avea 
nici măcar 18 ani, urma să îi 
împlinească pe data de 6 oc
tombrie, era în floarea vieții, 
oare de ce atâtea accidente și 
atâția șoferi proști! Condolean
țe familiei. (Monica, 21.08.2007,

Deva (S.B.) - Sesiunea a 
doua a Bacalaureatului 
2007 continuă și în aceste 
zile. La centrul de exa
minare de la Liceul Peda
gogic „Sabin Drăgoi” din 
Deva, s-a desfășurat, ieri, 
proba orală la limba și li
teratura maternă - oral. 
Printre candidații care au 
susținut proba, doi au fost 
examinați la limba rusă și 
doi lai limba germană. Pen
tru limba rusă a fost destul 
de dificil deoarece profe
sorii de rusă nu mai 
predau, materia fiind scoa
să din învățământul româ
nesc. Cele două candidate, 
Liliana Șteolea și Ana Flo- 
rica Faur, au obținut nota

ora 07:16)
*

* *

Teribilism și inconștiență. 
Lipsa experienței la volan își 
spune încă o dată cuvântul... 
Cel mai tare te doare când 
vezi că sunt și prietenii tăi... 
Când am primit vestea am a- 
vut un șoc. Dar încă o dată 
lipsa- experienței, teribilismul 
și inconștiența fac victime. 
Dormiți pe veci în pace și pă- 
ziți-ne de astfel de necazuri, 
(alyn, 21.08.2007, ora 13:35)

★ 
★ *

Știm toți că nu e doar din 

8, respectiv 8,5, și s-au 
declarat mulțumite. Liliana 
Șteolea a terminat liceul în 
anul 1992 și s-a pregătit 
după un manual din 1923. 
La proba susținută ieri, la 
limba engleză s-au prezen
tat 67 candidați, 10 au 
absentat. Limba franceză a 
fost preferată de 70 de 
înscriși, din care au absen
tat 10.

Candidații de la limbile 
germană și rusă au fost, 
alături de cei prezenți la 
engleză și franceză admiși. 
Astăzi este susținută proba 
scrisă la limba română. 
Proba se va derula ca la 
prima sesiune a Bacalau
reatului.

cauza vitezei. Hai să fim se
rioși! De ce l-au provocat la 
întrecere? Aici e ceva dubios. 
Cineva trebuia să moară și 
ăsta a fost tot răul. Și pentru 
ce? Oricum singurul vinovat e 
alt băiat, ce conducea altă ma
șină. Când am auzit vestea, m- 
am îngrozit. Nu pot să cred 
nici în momentul de față că 
aceștia doi nu mai sunt. A- 
veau mult chef de viață! (doar 
din cauza unui copil răsfățat 
care nu a acceptat înfrân
gerea... îți place acum că îi ai 
pe conștiință? Și nici măcar la 
priveghi nu ai fost. Să-ți fie 
rușine! (...) (anonim, 21.08.2007, 
ora 19:49)

*
* *

Trist. Te doare sufletul când 
auzi asemenea vești și nici nu 
vreau să mă gândesc ce e în 
sufletul părinților!!! Aceste tra
gedii au avut influență asupra 
mea și sunt mult mai atent 
când conduc, dar este păcat că 
doar după ce se întâmplă ase
menea evenimente ne deschi
dem ochii. (Anonim, 21.08. 
2007, ora 22:21)

*
* *

O nelămurire. Aș vrea să-mi 
explice și mie cineva fraza 
asta „Hai să fim serioși! De 
ce l-au provocat la întrecere? 
Aici e ceva dubios. Cineva tre
buia să moară...”. ( Vasilescu, 
22.08.2007, ora 10:19)

http://www.huon.ro
http://www.huon.ro


CARTEA 
Șl CITITORII

• Carte valoroasă. Toți cei împătimiți de 
. lectură s-au întrebat, măcar o dată, care 

este cea mai scumpă carte din lume.
.. Răspunsul la întrebare este „Codex Leices- 
<4 ter", scrisă de Leonardo da Vinci, în 

oglindă. Bill Gates a cumpărat-o cu 24 de 
Z milioane de dolari. (S.B.)

Târg de carte
Deva (S.B.) - Târgul 

internațional de carte 
din Koln - Germania are 
loc, în acest an, în luna 
septembrie. A doua edi- 
țțe este programată pen- 
țfu decembrie (costuri 
diminuate). înscrierea 
la acest prestigios târg 
presupune cheltuieli de 
180 euro, din care 27 
gauțiune. Lucrările tre
buie evaluate de către 
autor la maximum 500 
guro pentru a fi accesi
bile spre vânzare. Stan
durile simt de 300/60 cm 
91 dispun de iluminare 
aferentă. Dacă va fi ne
cesar, se pot cere infor
mații suplimentare, di
rect la e-mail contact > 
www.koelnerkunst- 
markt.de sau luispal- 
ma@de. Este de dorit 
prezentarea de lucrări 
mici, mai lejer trans
portabile și ușor van
dabile. Organizatorul 
principal, dl Luis Pal
ma, dorește neapărat și 
participarea unui plas- 
,tician hunedorean! Fa
ceți demersuri din timp, 
prin oferte CD.

„Liniște în 
octombrie"
Deva (S.B.) - „Un ro
man al cărui autor 
reușește aproape im
posibilul: să ne facă 
să îl simpatizăm pe 
protagonistul ego
centric și să arate 
cum nu reușește un 
bărbat să-și cunoas
că soția după mulți 
ani de căsnicie", este 
referința unui renu
mit cotidian londo
nez. Jens Christian 
Grondahl (născut în 
1959) este unul din
tre cei mai cunoscuți 
și citiți scriitori da
nezi. A publicat 15 
romane precum și e- 
seuri și piese de tea
tru.

Deva (S.B.) - Dacă sunteți în căutarea unei cărți pen
tru vacanță, puteți să alegeți din lista următoare. Edi
turile și-au făcut publice cele mai bine vândute cărți. 
Să vedem ce se citește.
Editura Polirom

1. Mă dau în vânt după cumpărături - Sophie Kinsella
2. De veghe în lanul de secară - J.D. Salinger
3. în noapte - Haruki Murakami

Editura Humanitas
1. Ghidul nesimțitului - Radu Paraschivescu
2. Memoriile unei gheișe - Arthur Golden
3. De ce iubim femeile - Mircea Cărtărescu 

Editura Curtea Veche
1. La masă cu Jamie - Jamie Oliver
2. Șase pălării gânditoare - Edward de Bono
3. întrebările sunt, de fapt, răspunsuri - Allan Pease 

' Editura Nemira
1. Ultimul templier - Raymond Khoury
2. Codul Bibliei 2 - Michael Drosnin

■ 3. Bărbații sunt niște porci - Rodica Ojog-Brașoveanu 
Editura Rao
1. Labirintul - Kate Mosse
2. Povestea unui nebun - John Katzenbach
3. Omul din umbră - Efraim Halevy
Editura Trei

- ’ 1. Cartea gesturilor. Cum putem citi gândurile oame
nilor din acțiunile lor - Peter Collett
2. Fructul interzis. Romanul erotic al unei femei din [ 

' lumea arabă - Nedjma
3. Iubirea față de aproapele - Pascal Bruckner

Poeți apreciați peste hotare
■ Poezia scrisă de o 
hunedoreancă a adus 
în Orăștie un premiu 
internațional.

Sahda Bocahiciu____________
sanda.bccanlclu@lnformniedla.ra

Orăștie - Un premiu inter
național, acordat anul trecut 
în Germania - Miinchen (Bay
ern) scriitoarei Elena Daniela 
Sgondea, din Orăștie, „Nova- 
lis-Kreis”, și multe altele au 
fost încununate la manifestă
rile de decernare de mare 
fast. Premiul amintit a fost a- 
cordat pentru lirica special 
feminină și este decernat a- 
nual. în 2006, râvnitul premiu 
a revenit, deci, unei poetese 
din România. „înmânarea 
prestigiosului premiu al Ele-

Poetul Eugen Evu, 
mentorul Elenei

Cărțile pentru copii
Deva (S.B.) - Cele mai scumpe cărți pentru 

copii (de ordinul milioanelor), și cele mai 
spectaculoase, de altfel, sunt cărțile cu dino
zauri. Vechile castele, personaje și obiecte în 
relief cartonat care ieșeau miraculos dintre 
pagini, de demult, au fost înlocuite de 
dinozauri, adevărate machete: specii peste 
specii, din toate erele, zonele etc. De vreme 
ce au atâta succes, la prețuri fabuloase, 
înseamnă că există cerere. După trei 
săptămâni în care s-a menținut pe locul 
întâi în topul vânzărilor din librării, „Harry 
Rotter and the Deathly Hallows” a pierdut 
teren în fața unei alte cărți de aventuri de
dicate publicului tânăr, care a trecut pe pri
ma poziție de pe listă. J.K. Rawling a trecut 
pe locul doi în topul preferințelor tinerilor 
americani, care și-au mai schimbat gusturile 
in ultima vreme: au trecut de la vrăjitorii 
britanici la vampirii din cartea „Eclipse” a 
americancei Stephanie Meyer.

Tinerii se arată tot mai neinteresați de lectură

nei Sgondea a avut loc în 
cadrul manifestărilor celui 
mai mare festival de pe mapa
mond, care se întinde pe o 
durată de 31 zile ale lunii 
octombrie a fiecărui an: „Ok
toberfest” - ediția a X-a, jubi
liară. Laureații literari pre- 
miați au fost omșgiați printr- 
un amplu recital al mai mul
tor actori germani de pres
tigiu. Au participat și muzi
cieni tineri în curs de consa
crare din întreaga lume, aflați 
la studii departe de casă. Dar

mândria noastră, a oamenilor 
de litere premiați. alături de 
atenția care ne-a fost acordată 
în străinătate, ne-a ridicat în 
al nouălea cer!” povestește 
poetul hunedorean Eugen 
Evu, prezent la manifestările 
amintite. Astfel, poezia ro
mânească din volumul de ver
suri „încă nu...” scris de Ele
na Daniela Sgondea răsună în 
original și în traducerea în 
limba germană a eminentei 
promotoare, autoarea Mag
dalena Constantinescu-Schle-

• (Fote.CL) 

' w 
sak, originară din România. 
Premiul binemeritat a fost 
înmânat de însuși Președin
tele Uniunii Scriitorilor Ger-. 
mani (U.S.G.) prof. Robert 
Stauffer - celebru în literatu
ra universală. O antologie cu 
premiații „Novalis-Kreis 
2005” din Israel, Japonia, Ita- _ 
lia, România, S.U.A., Cehia,» 
Polonia, Grecia este în curs 
de editare. Premiul a venit 
după ce Elenei Sgondea i-a 
fost oferit și premiul și tro
feul „II Convivio” Italia.

De ce sunt scumpe 
unele cărți?

A

■ Cărțile scumpe sunt 
cumpărate în special 
de către companii pen
tru a le oferi cadou.

Deva (S.B.) - Dacă cea mai 
scumpă carte din lume este 
„Codex Leicester”, care va
lorează nu mai puțin de 24 
milioane de euro, în Româ
nia, cel mai mult costă bio
grafia celebrului boxer Muha- 
mad Aii „GOAȚ - A tribute 
to Muhamad Aii”, care ajunge 
la 10.000 de euro. însă cumpă
rătorii se pot bucura că au un 
exemplar semnat de fostul 
pugilist american.

Majoritatea cărților scumpe 
sunt albume de artă, arhitec
tură, fotografie, design sau 
modă. O carte de> beletristică

ce a costat mult a fost ediția 
bibliofilă a Operelor lui Mihai 
Eminescu. Prețurile variau 
între 1.100 și 2.000 de lei, în 
funcție de numărul exem
plarului.

Pentru varianta fără auto
graf a biografiei lui Muhamad 
Aii, doritorii plătesc numai 
3.000 de euro. „Operele” 
fotografului Helmut Newton 
costă 20.000 de lei, iar cele 14 
volume ale dicționarului 
Benezit ajung la 6.900 de lei. 
Un exemplar numerotat și 
semnat de unul dintre mem
brii grupului Rolling Stones, 
cartea lui Mitchell Beazley, 
„The Rolling Stones”, poate fi 
achiziționat cu 1.690 de lei. 
Mai puțin costisitoare este 
„B-iblia”, în limba franceză, 
care costă doar 1.649 de lei.

Biografia celebrului boxer Muhamad Aii costă 10.000 de euro

S unele foarte mari vehiculate 
.htru anumite cărți se 

datorează faptului că acestea 
sunt opere de excepție, fie

prin conținutul, lor, fie prin 
faptul că au fost editate într- 
o serie limitată, deci sunt 
obiecte de colecție.

Cărți considerate nocive
■ Unele cărți din lite
ratura română sunt 
considerate nocive pen
tru cultura românilor.

Sahda Bocahiciu_______________
sanda.bocaniciu@inforniniedia.ro

Deva ■ Autorii încadrați de 
critici literari în categoria 
celor cu opere considerate

nocive pentru români au, doi 
câte doi, ceva în comun prin 
faptul că ceea ce au scris și- 
a făcut loc în mentalitatea 
românilor, alterând-o. Cioran 
și Eugen Barbu, Densusianu 
și Adrian Păunescu, Nae Io- 
nescu și Titus Popovici sunt 
catalogați drept clasicii litera
turii malefice de la noi. Prin 
urmare, există și texte fatale 
cititorilor, din start contro-

Unele cărți ale lui Arghezi sunt considerate nocive

ARGHEZI
OPERE.

V. fete»
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versate. Fiecare critic are cri
teriile proprii pentru a le 
depista. Un astfel de studiu a 
fost făcut, recent, de 22 de ex- 
perți care au decis care sunt 
cărțile românești cele mai dă
unătoare cititorilor de cărți. 
Cele mai nocive cărți se aso
ciază cu perioada comunis
mului. Dan C. Mihăilescu 
situează „«Mitrea Cocor» pe 
locul întâi, doar fiindcă Sado- 
veanu era un nume interbelic 
de mare importanță. Nici 
romanele «Cronica de fami
lie» de Petru Dumitriu, 
«Setea» și «Străinul» ale lui 
Titus Popovici - despre care 
însuși autorul a mărturisit, 
după 1989, că au inversat, pur 
și simplu, răul din societate, 
punând faptele comuniștilor 
pe seama legionarilor, nu 
sunt volume care se abat de 
la nocivitate”. Unele volume 
de Arghezi și Sadoveanu sunt 
considerate deschizătoare de 
drum pentru compromisul 
politic. Este vorba de «Păuna- 
mică» de Mihail Sadoveanu, 
o carte despre o proto-coo-

perativă agricolă de pro
ducție, care a fost scrisă cu 
un an înainte de celebrul 
«Mitrea Cocor», și «1907 - 
Peizaje», de Tudor Arghezi. 
Acești doi titani ai literaturii 
interbelice, care rămân scri
itori la fel de valoroși în ciu
da compromisurilor, au făcut 
un rău imens și au lipsit li
teratura română și scriitorul 
român de ultima speranță a 
unei posibile demnități. Ma
lefice sunt chiar și datele la 
care au apărut: în 1948, la 
începuturile impunerii noilor 
valori, și în 1955, când exis
tau șanse de relaxare!

http://www.koelnerkunst-markt.de
mailto:sanda.bccanlclu@lnformniedla.ra
mailto:sanda.bocaniciu@inforniniedia.ro
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Cupa de vară. Primele partide ale turne
ului de tenis de câmp dotat cu „Cupa de 
vară" se vor desfășura azi pe terenurile 
de la Baza Constructorul din Hunedoara. 
Se va concura la categoriile de vârstă de 
10, 12 și 18 ani la fete și 10, 12, 14 și 
18 ani la băieți. Câștigătorii finalelor vor 
primi câte 100 de puncte. (C.M.)

> 
!

Mihai Lungan

Lungan suflă și-n iaurt
Petroșani (C.M.) - Fotbalistul Mihai Lun

gan, care s-a ars o dată cu Jiul, fiind bătut 
în vestiarul echipei de două persoane din 

anturajul clubului, suflă 
acum și-n... propunerile bi
nevoitoare și tentante 
financiar când e vorba de 
gruparea din Petroșani. 
Astfel, jucătorul a refuzat 
oferta de prelungire a con
tractului înaintată de ofi
cialii Jiului și a afirmat 
că nu vine la Petroșani,

pentru că nu vrea să-și pună în pericol 
viața. în plus, Lungan care și-a retras plân
gerea depusă la poliție împotriva agreso
rilor săi a semnat deja un contract cu e- 
chipa din liga a doua CSM Râmnicu Vâlcea. 
„Nu a vrut să audă de varianta asta, așa că 
nu am insistat. Noi i-am propus-o cu inima 
larg deschisă pentru că nu avem nimic cu 
jucătorul Lungan”, a declarat, ieri, secreta
rul clubului Jiul, Marian Spiru. loan Sdro- 
biș, managerul sportiv al Jiului, a afirmat 
că îl lasă rece faptul că Mihai Lungan și-a 
retras plângerea de la Poliția Muncipiului 
Petroșani. „încă un compromis care mă la
să rece”, a spus Sdrobiș.

■ Handbalistele de la 
Cetate au câștigat mult 
după turneul de pregă
tire din țara vecină. 
ClPRIAN MăRINUȚ 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Turneul de pre
gătire din Serbia a fost pen
tru Cetate Deva asemenea 
unei cure într-o stațiune bal
neară pentru un bolnav de 
reumatism. înainte de veni
rea tehnicianului sîrb Sașa 
Boșcovici și a stagiului de 
săptămâna trecută din țara 
vecină, jocul echipei devene 
era în mare suferință. Nu se 
lega nimic, iar moralul fi
nanțatorului Marian Mun
tean și al jucătoarelor era la 
pământ. Acum, la două săp
tămâni de la „implantul” cu 
noul antrenor și după „trata
mentul” de o săptămână din 
Serbia, Cetate e o echipă no
uă, cu un joc care promite 
multe surprize plăcute și. cu 
un președinte mulțumit și 
încrezător. „Turneul din Ser
bia a meritat toți banii. E- 
chipa a crescut de la joc la 
joc, antrenorul m-a încântat 
cu priceperea sa, iar jucă
toarele m-au impresionat prin

Amical între concitadine

Hunedorenîî, majoritari în 
selecționata Vest Banat

Deva (C.M.) - A.J. Fotbal Hunedoara a fi
nalizat, ieri, acțiunea de selecție a jucători
lor pentru reprezentativa Regiunii Vest Ba
nat și a comunicat componența lotului la 
F.R. Fotbal, pentru ca echipa să poată par
ticipa la Cupa Regiunilor la fotbal amatori. 
„Am propus un număr de 19 jucători de la 
cinci echipe de Liga a IV-a din județ, astfel 
că fotbaliștii hunedoreni sunt majoritari în 
cadrul acestei echipe. AJF Caraș Severin a 
propus numai patru jucători, iar AJF Arad 
și AJF Timiș nu au făcut încă nici o propu
nere”, afirma Mircea Sîrbu cel care a coor
donat acțiunea de selecție a jucătorilor. Se
lecționata Vest Banat va fi antrenată de teh
nicienii hunedoreni Gheorghe Țurlea și Mi- 
rel Biriș și va juca în prima etapă a Cupei 
Regiunilor, miercuri 29 august, pe Stadionul 
Cetate din Deva, cu selecționata Nord-Vest 
Ardeal. Pentru Cupa Regiunilor, FRF a îm
părțit România în opt regiuni (Nord-Est Mol
dova, Nord-Vest Ardeal, Vest Banat, Centru 
Transilvania, Sud-Vest Oltenia, Sud Moldova, 
București, Sud-Est Dobrogea). Selecționatele 
acestor regiuni vor juca între ele, iar câș
tigătoarea va reprezenta fotbalul românesc la 
a Vl-a ediție a „Cupei Regiunilor UEFA” 
2008-2009. Selecționata de fotbal Vest Banat 
cuprinde jucători (născuți între anii 1977- 
1988) care nu au jucat în Ligile I și II.

Deva (C.M.) - FC CIP Deva 
și Quasar Deva, cele două e- 
chipe devene din Liga I de 
futsal, vor disputa, azi, de la 
ora 20.30, la Sala Sporturilor 
din Deva, un meci amical de 
verificare.

„Pentru noi orice partidă 
cu campioana României este 
binevenită, pentru că avem 
numai de câștigat, indiferent 
de scorul care se va consem
na în teren”, afirma Marius

Cosnrrin Olteanu

Valentin Crețan - atacant 
Gabriel Giurasa - mijlocaș 
AtetanAu Sabou - fundaș

W» ita ta tarteeaft Ha 
Owcfcu Popescu - atacant 
loan ftaice - portar______
Mata Daj-fundaș

■7--L -' -■ -A/ -

fcn cei 29 de jacâtor} ai selecționatei Vest - Banat,
hunedareni

porescu - portar
olae'Gabor - fundaș 

Bogdan Lazăr - fundaș 
Cornel Damian ^mijlocaș 
Elvis Lăcătuș - fundaș _____
- patru de ta Victoria Cătan: 
Cristian Corobea - mijlocaș 
  fundaș 

Andrei Mînfa - mijlocaș 
Alexandru Pădurariii- mijlocaș
- patra de ta Dacia Orăștie:
Râul Noja - mijlocaș 
Florin Buzatu - fundaș

- Florin Stoica - atacant 
Florin Unqureanu - fundaș 
-tadde li « Fefc:

Arbitrii primei 
etape

Deva (C.M.) - Comisia Cen
trală a Arbitrilor a stabilit 
componența brigăzilor care 
vor Oficia la meciurile primei 
etape a ligii secunde, seria a 
Il-a care vor avea loc sâm
bătă, 25 august, ora 11.00.

F.C. Drobeta Tr. Severin - 
Gaz Metan Mediaș: Mugurel 
Vadan - centru, Claudiu Flo- 
rea și Andrei Simonis (toți 
București) - asistenți.

F.C.M. Reșița - ISC Turzii: 
Cristina Ionescu (Vulcan) - 
centru, Mircea Toderici (A- 
rad) și Mihaela Popescu (Târ- 
gu Jiu) - asistenți.

C.S.M. Râmnicu Vâlcea - 
FC Corvinul 2005 Hunedoara: 
Mihai Ene - centru, Ion 01- 
ieanu (ambii București) și 
Gabriel Stroe (Pitești) - asis
tenți,

F.C. Arieșul Turda - Unirea 
Alba Iulia: Istvan Kovacs (Că
rei) - centru, Ioan Onicaș (Za
lău) și Dan Marchiș (Baia 
Mare) - asistenți.

F.C. Caracal - Politehnica 
ÎI Timișoara: Florin Constan
tin - centru, Mircea Orbuleț 
și Andrei Constantinescu (toți 
București).

F.C. Târgoviste - Jiul Pe
troșani: Adrian Stănescu - 
centru, Vlad Bârleanu (ambii 
București) și Daniel Mitruți 
(Craiova) - asistenți.

CFR Timișoara - Minerul 
Lupeni: Florin Marcu - cen
tru, Carmen Neagu (ambii O- 
radea) și Lorin Udrea Lorin 
(Târgu Jiu) - . asistenți. 
Mureșul Deva - F.C. Bihor 
Oradea: Marian Bălăci (Dro
beta Turnu Severin) - centru, 
Iulian Szekely și Florin Poto- 
ra (ambii Cluj). F.C. Liberty 
Oradea - FC Pitești: Lucian 
Dan (Aiud), Mihai Iliescu 
('Craiova) și Petre Gașpar

Cetate a început cu stângul seria jocurilor amicale din Serbia
(Foto: T: Mânu)

atitudine și concentrare cum 
nu au mai făcut-o de mult 
timp. Dacă reușesc să le aduc 
pe cele două jucătoare sîr- 
boaice cu care negociez pen
tru transfer cred că putem 
lupta de la egal la egal cu 
Oltchim și Rulmentul”, afir
ma plin de încredere Marian 
Muntean, președintele clubu
lui devean.
Progres remarcabil

Cetate a început cu stângul 
seria jocurilor amicale din 
Serbia, pierzând lunea trecu
tă primul joc cu HC Kikinda. 
Apoi, în toate cele patru me
ciuri, disputate marți, mier

Sîrbu, antrenorul echipei 
Quasar, echipă care deși a 
retrogradat la finalul sezonu
lui trecut a fost invitată de 
FRF să joace și în noul cam
pionat în Liga I.

Startul Ligii I a fost amâ
nat până pe data de 15 sep
tembrie, întrucât mai multe 
echipe au cerut un termen de 
gândire de la FRF pentru a 
decide dacă se înscriu sau nu 
în campionat. ww w. aeroportularrid

■
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curi, joi și vineri, devencele 
au încheiat victorioase, chiar 
dacă printre adversari s-a 
aflat Kneaz Miloș (fostă cam
pioană a Serbiei) și alte echi
pe din prima ligă din țara ve
cină. Punctul culminant al 
creșterii calității jocului echi
pei s-a atins la finalul săptă
mânii, când Cetate a partici
pat la un turneu la Bruce, 
alături de alte șapte echipe 
din Serbia și Macedonia. „în 
grupă, am câștigat lejer pri
mul joc, apoi am remizat (24- 
24, la pauză 15-14) la mare 
luptă cu HC „Naisa” Nis, câș
tigătoarea Challenge Cup, cea 
mai galonată echipă prezentă

' ~LOW COST , 
Cursa directâ !

ARAD - STUTTGART 
din 1 septembrie

Serbia
la turneu. Trebuia să câști
găm meciul cu HC „Naisa” 
Nis, dar arbitrii și-au făcut 
numărul și ne-au încurcat. în 
ultimul meci, am câștigat la 
19 goluri diferență cu Steaua 
Roșie Belgrad, dar HC „Na
isa” Nis, contracandidata 
noastră la locul I, a învins la 
o diferență de 22 de goluri și 
a fost lideră, deși nU a meri
tat. Dincolo însă de rezultate, 
calitatea jocului din partida 
cu deținătoarea Challenge 
Cup îmi dă mari speranțe în- 
tr-un sezon reușit în Ligă Na
țională”, mărturisea Marian 
Muntean.
Antrenor de top

Finanțatorul devean aprecia 
că meritul pentru însănă
toșirea echipei aparține inte
gral antrenorului sîrb, Sașa 
Boșcovici. „E cea mai bună a- 
chiziție pe care am făcut-o de 
când există echipa. E bine pre
gătit tactic, e bun psiholog, e 
șmecher, știe multe trucuri și 
știe să pună în valoare 
jucătoarele. Odată, pe un final 
de meci, când mai erau 8-9 se
cunde și aveam nevoie de gol, 
a cerut time-out și a inventat 
o schemă cu care jucătoarele 
au marcat în șase secunde.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• Pe locul 13. Echipa națională a 
României se menține pe locul 13," cu 
1090 de puncte, în clasamentul FIFĂ 
Coca Cola pe luna iulie. Pe prima poziție 
se găsește Brazilia. Adversarele României 
în preliminariile Campionatului European 
din 2008 ocupă următoarele poziții: Olan
da (locul 7, 1.211 puncte), Bulgaria (locul 
29, 856 de puncte), Albania (locul 66, 
462 de puncte), Belarus (locul 69, 438 de 
puncte), Slovenia (locul 94, 357 de 
puncte) și Luxemburg (locul 174, 44 de 
puncte).

Au plecat
București (MF) - Ofi

cialii clubului Juventus 
Torino i-au cedat pe ju
cătorii Manuele Blasi 
și Marcelo Zalayeta la 
formația SSC Napoli, 
aceștia semnând con
tracte pe cinci și, res
pectiv, patru sezoane cu 
gruparea nou promova
tă în Serie A, informea
ză AFP.

Anomalie
București (MF) - 

Președintele Ligii Profe
sioniste de Fotbal (LPF), 
Dumitru Dragomir, a 
declarat, miercuri, că 
noua comisie de analiză 
video a incidentelor de 
la meciurile din Liga I, 
înființată de Federația 
Română de Fotbal (FRF), 
este o anomalie pe care 
nu o înțelege.

Dumitru Dragomir
(Foto: FAN)

Eugen Neagoe
(Foto: FAN)

! Resemnat
i București (MF) - 
ș Antrenorul echipei 
î Pandurii Târgu Jiu, 
:■ Eugen Neagoe, a 
i dedarat că nu este 

de acord cu
î amânare? 7-^'ei ( 

Steaua bucurești, uin 
î etapa a V-a a Ligii I, 
i considerând că „roș- 
| albaștri" c -eau ufi- 

dent timp 
pregătească întâlnirea 

; de miercuri cu BA'i 
I Borisov.
i „Nu sunt de acord 
i cu amânarea par- 
j tidei, dar dacă așa 

s-a hotărât nu avem 
î ce face. Trebuia să 
ș jucăm sâmbătă. Nu 
; vom contesta decizia, 
î d vom juca atunci 
j când ne pro- 
; gramează", a spus 
I Neagoe.

Fără victoriein fața Angliei
■ „Naționala" de tineret 
a României a remizat, 
scor 1-1, cu formația 
similară a Angliei.

România a evoluat în următoarea formulă: 12. Tătărușanu 
■ 2, Tudose, B. Scutaru, 5. Mardare, 3. Sepsi - 7, Torje (13. 
C. Tănase ’90), 8. Ropotan (15. Larie '90+3), 6. Bicfalvi 
(16. Păcurarii '88). 11. Deac (18. Homei 76) - 9. Stâncii 
(17. Ochiroșii '84), 10. Pălimaru (14. L, Ganea '56). 
Antrenor: Emil Săndoi
Anglia: Hart ■ Gardner, Crame, Onuoha, M. Johnson -

......................................................................................

Noble, Rightly, Crar e. Walcott - Agbonlahor, Derbyshire. I 
Au mai.evoluat: Alnwick - portar și jucătorii de câmp 4 
Huddlestone, A. Johnson, Milner și Wheater. Antrenor: \ 
Stuart Pierce.
Cartonașe galbene: Onuoha '23, Noble '35/ Stanca '2. 
Ropotan '8, Tudose '21, Scutaru '55, '74.
Cartonaș roșu: Scutaru '74.

i p» v.. .. . * * * ' ■ t „ t-'. 4 ’ t 4> *. .. ... ...... . . . . . .. . , ., ... ..,
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Golul britanicilor a purtat semnătura înaintașului Matt Derbyshire, de la Blackburn Rovers
(Foto: EPA)

................ . ................. . .........
în minutul 24, Bogdan Stan- 

cu a executat o lovitură liberă 
de la 19 metri, poziție cen
trală, mingea a nimerit trans
versala, de unde a sărit în 
spatele portarului Hart și a 
ricoșat în poartă.

în minutul 74, Scutaru a 
fost eliminat pentru cumul de 
cartonașe galbene.
27 de ani

în urma acestui rezultat, 
România rămâne fără victorie 
de 27 de ani în fața repre
zentativei similare a Angliei.

București (MF) - Selecțio
nata de tineret a României a 
terminat la egalitate, scor 1-1 
(1-1), partida amicală susți
nută la Bristol, în compania 
reprezentativei similare a 
Angliei.

Anglia a deschis scorul, în 
minutul 8, prin Matt Derby
shire, care a reluat din patru 
metri o centrare de pe partea 
dreaptă a lui Agbonlahor.

|,....................................
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Președinte reales

Meciuri amânate
A

București (MF) - Președintele LPF, p 
Dumitru Dragomir, a declarat, miercuri, că 
meciurile Farul Constanța - Dinamo și 
Steaua - Pandurii Târgu Jiu, din etapa a V-a 
a Ligii I, au fost amânate pentru 12 septem
brie, dată când este programat un amical al 
naționalei României cu reprezentativa Ger
maniei.

„E interes național, dom'le, nu mă iau eu 
după toți licuricii care spun că avantajez o 
echipă sau alta. Am aprobarea Comitetului 
Executiv al Ligii, am aprobarea Comitetului 
de Urgență, nu mă interesează ce spune 
câte un licurici din ăsta, care este de acord 
cu astfel de decizii doar când are el interes. 
Eu respect regulamentele în vigoare”, a 
declarat Dragomir.

Osaka (MF) ■ Senegalezul 
Lamine Diack a fost reales, 
miercuri, la Osaka, în funcția 
de președinte al Federației 
Internaționale de Atletism 
(IAAF), acesta neavând nici- 
uh contracandidat, informea
ză AFP.

Diack, în vârstă de 74 de 
ani, ocupă această funcție din 
1999, după decesul italianului 
Primo Nebiolo.

Lamine Diack, care a fost 
săritor în lungime și a ocupat 
funcția de ministru al Spor
turilor în Senegal, a mai câș
tigat în 2003 alegerile pentru

funcția de președinte al IAAF 
fără a avea un contracandi
dat.

Ucraineanul Serghei Bub
ka, campion olimpic la sări
tura cu prăjina, și britanicul 
Sebastian Coe, medaliat cu 
aur la Olimpiadă în proba de 
1.500 de metri, vor ocupa 
funcțiile de vicepreședinți ai 
IAAF.

Bubka, deținătorul recor
dului mondial la săritura cu 
prăjina (6.14 metri), este con
siderat viitorul urmaș al lui 
Lamine Diack în funcția de 
președinte al IAAF.

Senegalezul Lamine Diack nu a avut contracandidat pentru funcția 
de conducere a IAAF (Foto: epa)

Simone Inzaghi, de la Lazio, 
poate reveni în avanposturi

(Foto: EPA) 

Emerson la 
București (MF) - Mijlocașul 

echipei Real Madrid, Emer
son, va juca din actualul se
zon la formația AC Milan, a 
anunțat gruparea italiană, 
fără să dea publicității suma 
de transfer și perioada con
tractului internaționalului 
brazilian.

Emerson, în vârstă de 31 de 
ani, a plecat la Real Madrid 
în 2006, după ce echipa sa din 
acel moment, Juventus Tori
no, a fost retrogradată în 
Serie B în urma scandalului 
meciurilor trucate din Italia.

Emerson, supranumit „Pu
ma”, este al treilea jucător 
transferat de AC Milan în

Simone Inzaghi și fundașul 
francez Mobido Diakite au 
fost recuperați de medicii 
echipei Lazio Roma după 
accidentări mai vechi și pot 
evolua în partida cu formația 
Dinamo București, din manșa 
secundă a turului trei al Ligii 
Campionilor, informează coti
dianul La Repubblica.

Cei doi fotbaliști s-au antre
nat normal alături de coechi
pierii lor, iar antrenorul 
Delio Rossi i-ar putea folosi, 
sâmbătă, în partida cu AC 
Torino din prima etapă a 
campionatului Italiei.

A.C. Milan
această vâră, după conațio
nalii săi Pato și Digao, aces
ta din urmă fiind fratele mai 
mic al lui Kaka.

De-a lungul carierei, Emer
son a jucat la formațiile Gre- 
mio Porto Alegre (1994-1997), 
Bayer Leverkusen (1997-2000), 
AS Roma (2000-2004), Juven
tus Torino (2004-2006). în ulti
mul sezon petrecut la Real, 
Emerson a jucat 16 partide 
înscriind un singur gol.

Emerson a fost convocat de 
73 de ori la naționala Bra
ziliei pentru care a înscris 6 
goluri. El a participat la tur
neele finale ale Cupei Mon
diale din 1998 și 2006.

Diakite, recuperați
Fundașul Guglielmo Sten- Atacantul Tommâso Rocchi

dardo s-a pregătit separat, dar 
va fi recuperat până la meciul 
cu Dinamo, la fel ca și brazi
lianul Emilson Sanchez 
Cribari. în schimb, fundașul 
Sebastiano Siviglia nu a re
venit la antrenamente după 
operația de menise, ia Stefano 
Mauri este incert după acci
dentarea la genunchi.

Pentru partidele cu Torino 
și Dinamo, Rossi se gândește 
să-l folosească pe Luciano 
Zauri în postul de mijlocaș 
ofensiv, urmând ca fundaș 
stânga să fie titularizat sârbul 
Aleksandar Kolarov.

și mijlocașii Valon Behrami 
și Massimo Mutarelli s-au 
pregătit normal, dar nu au 
participat la jocul școală de la 
finalul antrenamentului.

Meciul tur dintre Dinamo 
București și Lazio, disputat 
la Roma, s-a încheiat la ega
litate, scor 1-1. Returul va 
avea loc la 28 august, de 
la ora 22.00, pe stadionul Na
țional din Complexul Spor
tiv Lia Manoliu, iar câști
gătoarea dublei manșe din 
turul trei preliminar se va 
califica în grupele Ligii Cam
pionilor.

Brazilianul a semnat pentru campioana en-titre a Europei, părăsind 
Realul (Foto: EPA)
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• amenajat, Deva, zona Dacia, preț80.000 lei. Tel. 
0745/253413.(0
• Deva, zona Miorița, confort 1, contorizări apă, 
gaz, preț 135.000 lei. Tel. Tel. 223336. (T)
• zona Dada, parchet laminat, gresie, faianță, 
iavabil, ușă metalică, termopan, complet contor- 
zat, preț 85.000Ron, tel. 0745/786.57& (AO)
• zona Aleea Jiului, et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță, CT, termopan, balcon închis, preț 
125.000 Ron neg., tel. 0745/786578. (AO)
• zona Zamfirescu, parchet, gresie, faianță, CT, 
ușă metalică, instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg., tel. 0745/786578. (AO)
• zona Uzo Balcan, et. intermediar, parchet 
laminat, gresie, faianță, lambriuri, CT, ușă 
metalică, lavabil, preț 87.000 Ron neg., tel. 
0745/786578. (AO)
• zona Gojdu, et. intermediar, apometre, repar
titoare, balcon, ocupabil imediat, preț 135.000 
Ron neg, teln 0745/786.578 (AO)
• dec, zona I. Corvin, et. bun, ST-55 mp, parchet, 
termopane, CT, amenajat, preț 155.000 Ron neg, 
tel. 0745/786.578.(A0)
• urgent, Deva, Gojdu, 50 mp, balcon închis, 
contorizări, 125.000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandate, contorizări, renovat recent, et 6, 
zona Astoria preț 120.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, 2 balcoane, CT, parchet 
gresie+faiantă, ST 53 mp, zona BCR, preț 150.000 
ron, neg., tel. 0721/593403,0742/019418. (Al)
• decomandate, luliu Maniu, etaj intermediar, 
CT, nouă, balcon mare închis, termopan, ST 57 
mp, renovat, preț 164.000 ron, 0726/710903. (Al)

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

• bd. luliu Maniu, semidec, faianță, gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
moderne, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică, preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, etl, Bd. Pecebal, Deva, preț neg, 
tel.231.800,0740/317.314. (A9)
• dec, contorizări, balcon, et.3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231,800. (A9)

• dec, modificat, parchet, CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva, preț neg, tel. 231.800,0740/317313. 
(A9)
• dec, amenajat integral, (gresie, faianță, 
parchet, CT, uși interioare schimbate, ter
mopane), et3, zona Mărăști Deva, preț 50.000 
Euro, tel. 231.800,212.141. (A9)
• urgent sdec, et. intermediar, zona Gojdu, 
Deva preț 135.000 Ron, tel. 212.141. (A9)

• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel, 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• urgent Deva plata imediat tel. 215212. (Al)

• urgent tn 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 Gojdu - central, cu centrală termică, 
termopan, fără modificări,.preț 135000 lei nego
ciabil, tel.0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• zona Deceba) „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 iei negociabil, tei. 
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. 231.800. (A9)

În 2004 și 2006 am obținut premiul pentru 
cel mal bun produs de tip investițional.

în 2007 ne ocupăm de viitorul tău.

Vând ap. 3 camere (05)
• dec, zona Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et. bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578. (A0)
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Alege CL pentru anunțul tău
• dea, zona Trident, 2 băi. parchet, gresie, 
fataă. CT, termopane, preț 215.000 Ron neg., 
3.8745/786578. (AO)
• dec, zona Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, renovat 
7=sre. faianță, termopan, ocupabil imediat, preț 
1XX0 Ron neg., tel. 0745/786.578. (AO)
• semidecomandate, CT, geamuri termopan, 
gresie+faianță, et. 2, zona Maiorescu, preț 
1X000 ron, neg., tel; 0721/593403,0742/019418.
Al)
• decomandate, CT, termopane, parchet, 
gresie+faianță, balcon, zona Poliția județeană, 
creț 65.000 euro, neg., tel. 0721/593403, 
1741'019418. (Al)
• tf hai 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 
baicoane, bucătărie mărită, uși noi, preț 175.000 
RON. tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, parter, semidec., baie, bucătărie, 
oaicon, amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tei. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț 65.000 euro, neg., tel. 
1745/367893. (A2)
• legeni zona Decebal - Ulpia, amenajat, etaj 
ntermediar, 2 băi, balcon mare, parchet, gresie, 
•arantă. mobilat preț 200000 lei neg., tel. 
’721 251498,0788/165702.232808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 2 din 4, 
soc nou, 80 mp, cu 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, amenajat, modificări, parchet, gresie, 
•aianță. poziție deosebită vedere pe 2 părți, preț 
-eg. tel. 0730/474275,0788/165703,232808. (A4)
• am Astoria, etaj 3, cu balcon, centrală termică 
temTooan, modificat uși noi peste tot renovat 
recent ocupabil imediat, preț 155000 lei negociabil, 
ta 232808,0723/251498,0788/165702. (A4)
• decomandate, zona Mărăștl, 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 474275,0788165703,232 808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 oaJcoamne, 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, Mărăștl, Liliacului, Creangă tel. 
231.800. <A9)
• dea, hol central, ST-90 mp, balcon, uși Interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță spoturi), 
termopane, et.l, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg., tel. 0740/317314. (A9)
• dea, boxă și garaj sub bloc, zona T. Maiorescu 
Deva, preț 75.000 Euro, tel. 231X0. (A9)
• dea, 2 băi, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg., tel. 231X0. 
(A9)
• dea, 2 băi, et. intermediar, zona CEC Deva, tel. 
231.800. (A9)
■ idea, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et.3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231X0. (A9)
• dec, amenajat integral, bala mare (gresie, 
faianță, vană)7bala milă (gresie, faianță cabină 

de duș), bucătăria amenajată balcon închis, 
parter înalt, zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231X0. (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat, faianță), CT, 
2 balcoane, et.l, zona Mărăștl Deva, preț neg., 
tel.231.800. (A9)
• dec, hol central, CT, etl, zona Liliacului, Deva, 
preț neg., tel. 231X0. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări Integrale, et. Interme- 

ar^ara^sub bloc, zona Bălcescu, preț neg., tel.

• adec, camere cu parchet CT, et2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175X0 
Ron, tel. 231X0. (A9)
• dec, amendai, 2 bă (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. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lângă primăria, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. fâlOi

• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băl, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet gresie, faianță bine întreținut, 
modificări Ta bucătărie, preț 63000 euro nego
ciabil, tel. 0788165 703,0745 302200,232808 (A4)
• preluăm spre vânzare, în Deva, Indiferent de 
zonă tel. 231X0. (A9)

• dea, bloc nou, SIX mp, amenalat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță parchet 
laminat) et2, zona Mărăștl, Deva, preț 2X.0X 
Ron neg., tel. 231X0. <A9)
• doc, 2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg. tel. 231X0. (A9)
• eU, pretabll birouri, zona Casei de Cultură 
Deva preț neg., tel. 231X0. (A9)
• doo,SlX mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg. tel. 231X0,0745/511.776. (A9)
■ zdoc, camera cu parchet CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva preț 165.0X Ron, tel. 
231X0. (A9)

• Deva+garai, scară Interioară CT, termopane, 
IX mp, amenalat occidental, 110.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• riemWsr, vând urgent casă tip vilă 
aparținând de Deva, finisată la chele, 
construcție 2007.6 camere. 3 băl, IMng, 

ublu, bed'oalcor, terasă 

® mp, st 530 mp, fi 22 m, preț 156X0 euro. 
TeLmwusoisdtmx)

• casL 4 camere, hol, baie, anexe, centrală 
termică curte, în Slmeria. preț negociabil. Tel. 
0721/368799. (D

• ultracentral 70 ha ST- 240, 7+ depend., 
Orăștle, preț 150.000 Euro. tel. 0254/613366, 
0788/0404X. (A10)
• + garai 4 camere (parter+etaj), Rlblța preț 
25.0X Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• + anexa ST- 70+1500, 3 camere, Oclu, preț 
20.000 Euro. tel. 0254/613366,0788/D404X. (A10)
• 3 corpwi+șură 1,2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.0X Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.4X. (A10)
• + șură 1 camere, 1,6 ha Buceș, preț 14X0 
Euro, tel. 0254/613366 0788/040.490. (A10)

• + dependința 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.4X. (A10)
• Ierna 3 camere, 1 ha ST-50, Buceș, preț 5.0X 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.4X. (A10)
• 3 camera 2 ha ST-80, Musara, preț 24.0X 
Euro, tel. 0254/613366,0788/0404X. (AM)

• «pendinte, 3 camere + bale, 2 ha ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.0X Euro tel. 0254/613366, 
0788/040.4X. (A10)
• Ierna 2 camere, 3+2 ha ST-50, Săveștl, preț 
22.0X Euro, tel. 0254/613366,0788/D404X. (A10)
• cărămidă 3 camere+baie, 2 ha ST-60, Crișdor, 
preț 24X0 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• rifla I camere+baie, 2 ha St-60, Tudorăneștl, 
preț 18000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• cârimlda4camere,0,5haST-lX,Bucureșcl, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/0404X. 
(A16)

• dMmkU)4camere+bale,0,2haST-lX,Brad, 
pre^lOOXO Euro, tel. 0254/613366.0788/040.4X.

• cărămida 2 camere, 0,5 ha ST- 50, Dealul 
Tăului, preț 10.0X Euro, tel. 0254/613366, 
078&/0404X. (A10)
• cărămida 4 camere, 0,5 ha ST- IM, Brad, preț 
1X.0X Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.4X. 
(A10)
• cărămidă 5 camere, 1 ha ST-110, Dumbrava 
pre^24X0 Euro, tel. 0254/613366,0788/0404X.

Vând garsoniere (19)

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, zona M.T., et Intermediar, 2 băi, 2 balcoane, 
parchet gresie, faianță termopan, complet conto- 
rizat preț neg, tel. 0745/786578. (A0)
• decomandate, zona împăratul Traian, etaj 2, 
ST 110 mp, 2 balcoane, 2 bal, CT, garaj, boxă preț 
100.000 euro, tel. 0726/710X3. (Al)

ÎM-pRPiJNĂ ÎN ARt/m

INSTALARE ANTENE SATELIT

ULTIMA GENERAȚIE DE TELEVIZIUNE DIGITALA 
lo.t.l-r. GRATUITAi

Cuitodi» pta 2 Aril: ««loses«I GRATUIT receptorul si antana 
pentru un contract da 2 anii
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Gabriel Drăgan 
ORANGE 0748 161 908 
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• vlb In duplex, sc 3X mp, D+P+l, 
construcție nouă In Deva, două llvlngurl, 
două băl, bucătărie, 4 dormitoare, balcon. 
Tel. 0768/340262, (10/16.08)

• vlâ NI șl teren 45X mp, zona Săcărâmb, preț 
convenabil. Tel. 0745/253413. CD

• Deva zona Dorobanți, 3 camere*living 2 băl, 
buc., hol, CT, termopane, amendată occidental, 
teren 10X mp, 155.000 euro, 0722/564004. (Al)
• 2 camere, bucătăria anexe teren, 3.000 mp, In 
Săcămaș, preț 15.000 euro, tel. 0745/63X22, 
0726/316796. (Al)
• preluăm spre vânzare în Deva tel. 231X0. 
(A9)
• wgent, 2 camere, bucătărie, hol, bale, CT, 
anexă ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva preț 
1XX0 Euro neg., tel. 231X0. (A9)
• vU In Deva la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băl, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garai, preț neg., tel. 
231X0,0740/317313. (A9)

cor vede veche șl teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț B5.0X Euro neg. tel. 231.8X. (A9)
• vU, construcție nouă amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băl, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231X0. (A9)
• 2 camera, bucătărie, 2 băl, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva preț 300X0 Ron, tel. 231X0. (A9)

• urgent cu grădină Deva sau Slmerla, plata 
Imediat tel. 215112. Al

Case de vacanța (15)

• cabină P+1, cu 600 mp teren aferent, zona 
Râu Mare Retezat Tel. 0744/515484. (T)

Vând case la țară (17)

• casă la 10 km de Deva apă gaz, telefon, cablu 
tv, încălzire centrală garaj, anexe, grădină viță 
de vie, dram asfaltat, preț negociabil. Tel. 
0354/103010. (T)

• +tmn, 2+1,03 ha ST-lOO, Vața preț 70X0 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A 10)

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

Al - Prima Invest

A2 - Garant 
Consulting

A4 - Fiesta Nora 

A7 - Mimason

A9 - Elitte 

A1O - Liliacul
Multicom

• Deva, AL Viitorului ■ Qojdu, preț negociabil, 
urgent Tel. 0721/235306,0724/652342. (6/21.08)
• Deva, zona Progresul, cu încăperi decoman
date, 38 mp, bloc nou, preț 95.0X lei, negociabil. 
Tel. 0745/253413. (T)
• gwionM 2 camere, etaj 1, zona Dacia, preț 
72.000 lei. Tel. 0745/253413. (T)
• semidecomandat^ contorizări, mobilată et.
3, zona Emlnescu, preț 66.000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)
• zona pieței et 2, decomandate, contorizări, 
balcon închis, preț 92X0 ron, tel. 0726710903. (Al)
■ decomandate, contorizări, balcon, et 2, zona 
Piață preț X.000 lei, tel. 0745/63X22, 
072&316796. (Al)
• tona Sala Sporturilor, et2/4, ușă metalică 
apometre, gaz, balcon, ocupabllă Imediat preț 
62.0X Ron neg., tel. 0745/786378 (A0)

• zona Dada, et. intermediar, parchet, 
apometre, gaz, balcon, ocupabllă Imediat preț 
70.0X Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)
• zona Profl, dec., ST-45 mp, parchet, gresie, 
faianță complet contorizată et 1, preț 125.000 
Ron neg. tel. 0745/786378. (A0)

• tona lălcHcu Nou, dec., et. bun, parchet 
laminat termopane, contorizări, gresie, faianță 
preț 120.000 Ron neg., tel. 0745/786378. (AO)
• zona 22 Decembrie, dec., ST-45 mp, parchet, 
CT, amenajată preț 125X0 Ron neg, tel. 
0745/786378 (AO)
• amenajată stil occidental și mobilată etaj 
Intermediar, zona I. Manlu, preț 37.0X euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec., bucătărie, bale, balcon, C.T., etaj 
Intermediar, Dacia, preț 70.0X RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
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Celebra Clarvăzătoare Lorena, unică în 
România, ce vizionează cu un glob de 
HXlll trecutul, prvzemui fi viitorul sv 
aM In Deva, la Cerere» oamenilor pentru 
a-i ^lltâ ta problemele legat» de vrăji, 
boli mu blestem.

Persoanele care nu pot venl personal la 

cabinetul doamnei Lorena pot apela $i 
telefonic pl vor fl ajutați garantat.

Maria: mulțumesc d-nei Lorena pentru 

că ml-e vindecat soțul de alcoolism:.
Vacile-, mil de mulțumiri d-nei Lorena 

pentru că ml-e dezlegat cununia.
Mihai: mil de mulțumiri d-nei Lorena 

pentru că ml-a înapoiat soția.

T«l.0740.M4.a81. (108756)

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA 
anunți

CONCURS DE ADMITERE 
In anul universitar 2007 - 2008

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

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

200Comerț Administrarea afacerilor

Management Management
înscrieri:

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

Luni-ViMrifW- 1S";SAmbM-Dumlnkd IO*-12"
Informații suplimentare se pot obține zilnic Intre orele 800 - 1500 la sediul 

Centrului Teritorial Deva, strada Piața Unirii nr3, telefon 0254-235466.

REQAMC

mailto:mca@deva.rdsnet.ro
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Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

S.C. INFOMIN S.A. DEVA
organizează la DEVA următoarele

MANAGEMENT MODERN ÎN IMM-URI BAZAT PE NOI 
TEHNOLOGII DE COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004 - Coeziune 
Economică șl Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea Capitalului Uman 

Grupurile țintă:
- Toate nivelurile manageriale din IMM-uri 

înscrierile se fac la sediul S.C INFOMIN SA din:

DEVA STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A =
TELEFOANE: 213915,214718,0744524480
Pentru mal multe informații despre relațiile dintre România și Uniunea Europeană, vizitează:

ANGAJARE

www.infoeMropa.ro

Căutăm urgent 
manager cu experiență 

pentru conducerea parcului industrial RGI de la Orăștie, 
Județul Hunedoara, vorbitor fluent de limba engleză și 
cunoștințe solide de PC.
Relații și CV la 021.326.31.72 sau 021.322.57.86.

(1086871

• rtravian, st 1800 mp, la 15 km, de Deva, zona 
Brănișca. poziție deosebită, ideal pentru in
vestiție, construcție casă, sau casă de vacanță 
deschidere direct’la stradă acte la zi, se parce

lează 900 mp-800 mp, preț 11500euro tel,0723 
251498 0730 474275,0723 251498,232 808. (A4)
• 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 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)
• urgent, intravilan, zona Rîul Mare, Dumbrăvița, 
în suprafață de 500 mp, terenul este plan, există 
și fundație de 8 ml/8 ml, pentru cabană se oferă 
șl proiect de construcție cabană cu deschidere 
la stradă de 25 ml, ideal pentru construcție casă 
casă de vacanță investiție, preț 11500 euro, tel. 
0723 251498,0788 165703,0254/ 232 808. (A4)
• preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231.800. (A9)
• In Sântuhalm, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231.800. (A9)

• parcele a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231.800. (A9)
• intravilan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231.800. (A9)
• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800. 
(A9)
• Blăieni, 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613.366.0788/040.490. (A 10)
• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(Al®
• Brad-Deva, 0,3 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 03 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (Al®
• Brad-Oradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• vând irgent Renault Megane, af 2003,1,9 DC i, 
full-option, 90.000 km, unic proprietar, foarte 
bine întreținut preț 10.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/202128,0741/224000.CT)
• vând- VW Golf 4, af 2001. model limuzină, 
ireproșabil, preț 7850 euro. Tel. 0745/789789. (T)

Microbuze. Dube (38)
• vând, in Deva, autoutilitară Peugeot Boxer, af 
octombrie 2003, lung și înalt, 2200 cmc, HDi, euro 
3,216.000 km, înmatriculat 2007, preț 12.500 euro, 
negociabil. Tel. 0745/096675. CT)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând aparat de sudură confecționat, bobinat 
în cupru, preț 350 lei, negociabil. Tel. 
0745/750705. (T)
• vând mașină de cusut industrială liniară tip 
Metalotehnica Tg.Mureș, mașină de croit, 
prețuri avantajoase. Tel. 0745/096675. (T)

• vând tocătoare de tulei și siloz, recent aduse 
din Germania, stare de funcționare, pentru trac
toare mari și mici, preț bun. Tel. 0745/149797, 
0788/170423,0788/153172. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând comodă nouă cu 4 sertare, furnir cireș, 
preț 200 lei. Tel. 0745/750705. m

• vând fotoll din burete, cu huse, pentru copii, 
design deosebit. Tel. 0745/096675. (D

• vând măsuță Clavecin (pian vechi) destinată 
și pentru orgă și băncuță pian reglabilă pe 
înălțime; piese clasice vechi, Germania, preț 
convenabil. Tel. 0751/886337,0724/941393. (T)

• vând mobilă de bucătărie, albă, mobilă 
sufragerie, aragaz cu 5 ochiuri, mașină de spălat 
DW. Tel. 0744/515484. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

in exclusivitate celebra tămăduitoare și 

clarvăzătoare Natalia, care lucrează cu 
magia albă, se află la Deva pentru a-i 
ajuta pe cei care au probleme.

Elena, din Deva: mulțumesc d-nei Natalia 

pentru că m-a vindecat de durerile pe care 

le aveam In tot corpul.

Andrei: aduc mulțumiri d-nei Natalia pentru 

că irn ajutat să mă împac cu soția mea.
Mihaela: mulțumesc d-nei Natalia pentru 

că m-a ajutat să fiu o persoană iubită.

Maria: mulțumesc d-nei Natalia pentru ca 

mi-a dezlegat fiul de farmecele pe care le avea.

Ddtâ Hahlia poate rezolva orice lei de problemă. 
Tek 0721871253,0746.579041.

• vând cărucior copii, stare excelentă, preț 
superavantajos. Tel. 0745/007037. (T)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare intravilan, ia șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 25 mp, zona Piață 22.000 euro, tel. 
0721/055313. (Al)

• Deva, 80 mp, cu intrare bulevard, grup social, 
CT, termopane, 82.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• preluăm spre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel. 
231300. (A9)
• ST-3O mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane. CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231300. (A9)
• 9-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m. preț neg., te1.231300. (A9)

Vând alte imobile (27)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr gravuri a/n sau color, hărți, cărți și 
enciclopedii ce conțin gravuri sau hărți, toate 
editate sau realizate înainte de anul 1900; cutii 
muzicale, flașnete, gramofoane. Tel. 
0744/382832. a)

• vând atlas geografic din anul 1927, dicționar 
român-francez-francez-român și dicționar 
francez pentru gramatică, tabele de logaritmi 
mai vechi de 100 de ani. Tel. 212410. (T)

Electrocasnice (56)
• vând mașină de cusut rusească, electrică, 
adaptată și manual, la picior, preț negociabil. 
Deva. Tel. 213288 CD

Suntem 
numărul 1 
în județul 

Hunedoara!
ia/îN 3î

LIBER

• 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 Dadă 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 nego
ciabil, tel. 0788/165702,232808,0723/251498 (A4)
• zona Dorobanți, etaj 1, decomandată 40 mp, cu 
balcon, contorizări totale, preț 115000 lei negociabil, 
tel. 23 a 0723/251498,0788/165702. (A4)
• urgent, cu sau tară amenajări, tel. 231300. (A9)
• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet, 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg., tel. 231300,0740/317313. (A9)
• to Deva, amenajată integral (gresie, faianță, 
parchet laminat, spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231.860,511.776. (A9)

• dec, cameră cu parchet laminat, baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată zona Gojdu, preț 88.000 Ron, neg., tel. 
0740/317313. (A9)

• Deva, prelungire Str. Viilor, 2100 mp. 
deschidere 20 m, preț 20 euro mp. Tel. 
0723/187551,0724/844596. (7/20.08)

• intravilan, 1445 mp, fs 20 m, dotat cu cabană 
garaj, o încăpere, curent trifazic, pomi fructiferi, 
preț negociabil. Tel. 0726/102806. (T)

• toc de casă 40 ari, intravilan, la șosea; 80 
ari teren pentru construcție; casă de 
vacanță la 100 m de șosea; 1,20 ha pădure; 
13 ha fânaț; Certeju de Sus, prețul pieței. 
Tel. 0254/770887, 0749/063432. (3005494/ 

21.08)

• intravian Deva 3000 mp, ts 30 m, acces cu tirul, 
curent, preț 13 euro mp. Tel. 0745/253413. (T)

• 1 ha pădure de fag. vârsta 90 de ani, 
comuna Balșa. Relații la tel. 0726/087548. 
(11/16.08)

Cumpăr garsoniere (20)
• irgentîn 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)
• urgent, Deva, plata imediat, tei. 215212. (Al)

Vând terenuri (21)

• dori totul teren intravilan. Deva, Viilor, 550 mp,
2100 mp, preț 30 euro mp. Tel. 0745/253413. (D

• intravilan Mintia Sat, 7 euro, mp. negociabil. 
Tel. 0746/164081. (T)
• intravilan și extravilan în Deva. Relații la tel. 
217226,225072. (T)

• intravilan, 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. (A0)

• în Deva, DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 0745/ 
786.578 (A0)
• in Deva, la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (A0)
• in Sântandrei. ST-10.000 mp, FS-100 m, se vinde 
și parcelat, preț 25 euro/mp neg, tel0745/ 
786.578. (A0)
• Deva, zonă rezidențială, 4 parcele, FS 20 m, 
utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)

• intravilan în Șoimuș, ST 4600 mp, FS 90 m, preț
10 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al) .

Pescarilor Sportivi 
uc, nr. 21, jud. 

ante, cabaniei 
la Căpățâna,

Asociația Județeană a
Hunedoara, cu sedi
Hunedoara, anunță 
si îngrijitor animale, 
de preferință soț și soție.

Pentru alte amănunte puteți lua legătura cu persoanele 
de contact la numerele: O752AJ99 088; 0752/099.089.

«uwt

• în Deva, ultracentral, imobil pentru producție, 
servicii, comerț, birouri, P+l. 160 mp cu teren 
aferent, oreț 180.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,0744/561810. CT)

• S-432mp. amenajat integral, teren 1700 mp, 
preț neg., tel. 0745/511.776. (A9)

• 88 ha, ST-250,comuna Vața preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613.366.0788/040.490. (A10)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând capră pentru virșli. Tel. 0730/008237. CD

• vând lagune, preț negociabil; se asigură 
transportul. Tel. 0726/434097. (T)
• vând porunb pentru floricele, capacitatea de 
expandare 99%, preț 3 lei/kg. Tel. 0745/096675. 
CD

Imobile chirii (29) Altele (61)

• tochkiez, In Deva, apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, utilat complet 
pentru pretențioși, zonă ultracentrală 
deasupra policlinicii cu plată preț 1000 
lei/lună Tel. 0740/633882. (1/17.1)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, amenajat de lux, centrală 
termică zona piața centrală preț 200 euro/lună 
Tel. 0745/253413. (T)

• vând convector pe gaz MGC 5P cu tiraj forțat, 
fabricație maghiară, autorizat ISCIR, în garanție,
600 lei, negociabil. Tel. 0745/096675. (T)

• vând uși metalice cu toc, pline sau cu geam, 
diverse dimensiuni, în 1 sau 2 cariate, pentru 
pivnițe, hale industriale, depozite, preț avan
tajos. Tel. 0745/096675,218308, seara, 212057. (T)

Pierderi (62)

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

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lukacs Maria. Se declară nul. (4/22.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Nuțu Mariana. Se declară nul. (2/22.08)

Prestări servicii (72)
• închiriez mașină frigorifică pentru nunți. Tel. 
0740/420521. (T)
• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia* Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

• transport mobilier cu auto 1,2 - 1,5 tone, 
acoperit, 14 mc volum; asigur, demontare și 
încărcare mobilier. Tel. ’ 0254/226578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm automacaragii. Tel. 0752-162-536.
• angajăm vânzătoare pentru magazin i 
alimentar. Tel. 0722/307874. (5/21.08)

• caut cameristă, femeie pentru menaj, femeie 
care știe și îi place să calce, cu experiență și seri
ozitate, vârsta maxi mă 45 de ani. Ofer carte de 
muncă, salariu atractiv, 8 ore pe zi, centru Deva. 
Tel. 0721/661572. (3/22.08)
• lanț național de magazine angajează fete pe I 

postul de barman - ospătar. Relații la tel. I 
0724/887604. (1/22.08)

• SC Euro Bau Consult SRL Deva, în construcții, 
angajează urgent contabil-șef, fierar-betonist și 
dulgher. Relații latei. 0722/319442. (2/21.08)

• societate comercială angajează consilier 
vânzări, cunoștințe operare PC. Relații la tel. 
0726/229506.(8/21.08)
• Societatea Kaufmann • profil confecționare 
tâmplărie PVC angajează; confecționeri, lăcătuși
- montatori cu experiență și o persoană cu studii 
tehnice pentru planificare, supervizare 
producție. Tel. 0254/233240, fax 0254/233243. E- 
mail; office@kaufmann.ro (9/16.08)

• tianătar-fomator, Călan, 5 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Brad, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Călan, 1 post, data limită 16.09. Tel. | 

213244, orele 9-16.

• vânzător, Călan, 1 post, data limită 20.08 Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător. Deva, 2 posturi, data limită 30.08., 
bonuri de masă Tel. 213244, orele 9 • 16.

• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele? -16.

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

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

• vânzător, Hațeg. 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 10.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 25.08. 
Tel. 213244, orele 9-18
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită30.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. 
fel. 213244, orele 9-16.

• vânzător. Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
9.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupenl, 4 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștie, 1 post, data limită 25.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștie, 4 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Retails, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 4 posturi, data limită 
15.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• vopsitor industrial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• zidar-pietrar, Deva, 3 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-18
• zidar-pîetrar, Lupenl, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-18
• zidar-pietrar, Vulcan, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• zidamstaurator, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9-18
• zidarrestaurator, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 • 18
• zidar-rosar-tencuitor, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16
• zidar-rosar-tencuitor, Călan, 3 posturi, data 
limită 13.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidarresar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -18
• zidar-rosar-tencuitor. Deva, 2 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 5 posturi, data 
limită 26.08 Tel. 213244, orele 9 • 16.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 6 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 8 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar-rosar-tencuitor, Petroșani, 4 posturi, 
data limită 1.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidarșamotor, Deva, 1 post, data limită 26.08 
Tel. 213244, orele 9-16.

• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
: deosebită mobilată pentru pretențioși. Tel.

0744/603581. (T)
• 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. tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, mobilat. Deva, 150 
euro/lună tel. 215212. (Al)

• Deva, la bulevard, 20 mp + 30 mp, depozit și 
birou, CT, termopane, 300 euro/lună, tel. 215212. 
(Al)
• 41 mp, zonă centrală, preț 3200 ron lunar + 
garanție, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• S-434 mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta. zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231300. (A9)
• dec, semimobilat și utilat, zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună tel. 0740/317.313. (A9)

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

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă îți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat 'Închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 într 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;

Auto românești (36)
Orăștie ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul ,.Palia“

• vând Dada 1310, af 1991 cu 5 trepte de viteză 
închidere centralizată radiocasetofon, stare 
bună de funcționare, preț negociabil. Tel. 
0720/042951. (T)
• vând Dada Logan, 2005,60.000 km, climă ABS, 
CD, 1600 cmc, gri-metalizat, 6.000 euro, inf. latei. 
0745/253413. CT)

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia Centrul de schimbare a 
buteliilor

Auto străine (37)

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

• vând Flat Uno Diesel, af 1987, stare bună de 
I funcționare, consum 5%, VT până în 2008, preț

1800 euro. negociabil. Tel. 0745/750705. (T)
I • vând Renault Megane break, alb. înmatriculat 

af 2001. Tel. 0722/223375.0726/695094. (T)

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

Slntuhalm - SC Mureș Aliment

best
ilM MAJA AUTO'

.ro
Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate «unt gratuite pentru 
persoanele fizice. g
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• S-au împăcat. Țelenovela Kate Moss- 
Pete Doherty este departe de a se fi 
încheiat. Potrivit tabloidului britanic Daily 
Mail, supermodelul s-a întors în brațele 
rockerului și sunt din nou împreună.

The Rolling Stones se retrag

tyeah. Uraganul Dean a lovit și coas
ta? Floridei, producând pagube destul de 
însemnate. (Foto: epa>

ncendiu 
în Sicilia

Cetalu (MF) - Sute de 
persoane, printre care 
mulți turiști, au fost 
evacuați aseară din ora
șul italian Cefalu din 
cauza izbucnirii unui 
incendiu puternic. In
cendiul a cuprins circa 
șase kilometri și un fum 
dens a acoperit orașul. 
Zeci de pompieri, asistați 
de două avioane și un 
elicopter, au intervenit 
imediat pentru stingerea 
flăcărilor. Autoritățile 
au declarat că cel mai 
probabil focul a fost de
clanșat de un piroman.

■ Cei patru bunici ai 
rockului au, împreună, 
252 de ani și multe mili
oane de albume vândute.

Londra (MF) - Presa din 
Marea Britanie informează că 
The Rolling Stones, legendara 
trupă britanică, vor renunța 
definitiv la turnee. Duminica 
aceasta, veteranii rockului 
vor susține ultimul concert pe 
stadionul 02 din Londra. A- 
cesta închide marele turneu 
„A Bigger Bang”, turneu ce 
a inclus și țara noastră. Surse 
apropiate trupei au declarat 
că membrii ei au luat această 
decizie pentru că sunt prea 
bătrâni pentru a mai face față 
încă unei serii europene sau 
mondiale de concerte. Cei 
patru „bunici ai rockului” au 
împreună 252 de ani: Mick 
Jagger și Keith Richards au 
fiecare câte 63 de ani, Charlie 
Watts are 66 de ani, iar Ron

A aterizat cu bine
Cape Canaveral (MF) - Na

veta spațială americană En
deavour a aterizat cu bine în

. -y:, OU'tiUJJ

Moda 2008

Geri Halliwell 
(Foto: EPA)

Cercei cu 
diamante
Los Angeles (MF) - 
Multimilionarul rus 
Evgeny Lebedev este 
decis să facă orice 
pentru a o cuceri pe 
Geri Halliwell de la 
Spice Girls. 
Potrivit Daily Mail, el 
a cheltuit 20.000 de
lire sterline pe un dar 
special: o pereche de 
cercei cu diamante.

O aterizare perfectă (Foto: epa)

Paris (MF) - După ce 
au văzut defilările de 
modă pentru sezonul 
toamnă-iarnă 2007-2008, 
jurnaliștii Cotidianului 
francez Le Figaro au 
făcut bilanțul prezentă
rilor. Albastrul, auriul, 
argintiul, pantalonii lar
gi și stofele ecosez s-au 
impus pe catwalk în co
lecțiile caselor de modă. 
Acestea sunt tendințele, 
important este să le știți 
și să fiți în trend.

care provine tocmai 
din Grecia. Cei doi se 
întâlnesc de câteva 
săptămâni, însă până 
acum nu a fost vor
ba despre o relație 
serioasă. Evgeny, 
considerat unul din
tre cei mai doriți bur
laci din lume a mai 
fost cuplat cu Sadie 
Frost, în timp ce Geri 
a avut relații cu Rob
bie Williams, David 
Walliams sau Chris 
Evans.

Creștea crocodili în piscine

lindâ. Cine spune că leoparzii 
igrijesc ținuta în oglindă, se

(Foto: EPA)

în oq
nu-și & 
înșeală.

S-a aflat secretul Oscarului
■ Filmele inspirate din 
viața reală sau ecrani
zările după romane con
sacrate sunt favorizate.

San Francisco (MF) - La 
întâlnirea Asociației Psiholo
gice Americane din San Fran
cisco, Dean Simonton, profe
sor la University of Califor
nia, a prezentat un studiu sta
tistic realizat pe baza a mii de 
filme și pentru care a adunat 
informații timp de opt ani. 
Lungmetrajele care au înca
sări enorme în primul wee
kend, blockbusterele cu bugete 
gigantice, fie ele comedii, mu- 
sicaluri, continuări sau re- 
make-uri, filmele care se lan
sează vara, acelea cu rating

Veracruz (MF) - Un apel telefonic anonim 
a pus pe jar autoritățile mexicane. Cineva a 
sunat să anpnțe că în curtea unui bărbat 
din Veracruz s-ar afla câteva zeci de croco
dili. Nu mică le-a fost mirarea agenților de 
la protecția mediului, când au ajuns la 
adresa respectivă. In spatele cuinii erau 6 
piscine pline de crocodili. Agenții i-au scos 
pe toți din apă și au început să-i numere. 
Fix 98 de reptile, cu lungimi între 30 de 
centimetri și aproape 2 metri. Potrivit 
legilor mexicane, crocodilii sunt specie pro
tejată și e nevoie de aprobări speciale pen
tru creșterea lor. Reptilele vor fi confiscate 
dacă proprietarul lor nu va prezenta docu

Jessica Biel (Foto: epa)

Dragostea față de flori 
este o adevărată religie 
în Sri Lanka. (F«d epa)

The Rolling Stones (Foto epa)

Wood are 60 de ani. De-a lun
gul carierei, băieții de la The 
Rolling Stones au lansat 55 de 
albume și compilații, au avut 
37 de piese în „Top 10 singles” 
și au vândut peste 200 de mili
oane de albume în întreaga 
lume. în 1989 trupa a intrat 
în „Rock and Roll Hall of Fa
me” iar în 2004, revista „Ro
lling Stone” i-a clasat pe locul 
4 în „100 Greatest Artists of 
All Time”.

Florida, în cursul după-amie- 
zii de marți. Misiunea navetei 
a fost scurtată cu 24 de ore, 
pentru că specialiștii NASA 
s-au temut că uraganul Dean ar 
putea lovi regiunea Houston, 
unde se află centrul de con
trol al misiunii. Aterizarea în 
Florida a pus capăt unei mi
siuni de 13 zile a navetei En
deavour, care a avut drept 
scop continuarea construirii 
Stației Spațiale Internaționa
le, dar și o serie de teste știin
țifice care s-au încheiat cu 
bine. Succesul misiunii spa
țiale este cu atât mai mare, 
cu cât defecțiunile produse la 
lansare n-au afectat revenirea 
acesteia pe Pământ.

O poveste reală, care a produs „Brokeback Mountain și multe 
Oscaruri (Foto: EPA)

PG-13 sau cele care își au pre
miera pe mii de ecrane sunt 
pe lista perdantelor în ceea ce 
privește receptarea criticilor 
și șansele la premii, demon

Jessy nu se dezbracă
Los Angeles (MF) - Au apă

rut pe net fotografii de pe pla
tourile de filmare ale dramei 
Powder Blue, cu Jessica Biel 
în rolul principal. Filmul a 
provocat un adevărat scandal 
la Hollywood, pentru că Biel, 
care interpretează rolul unei 
stripteuze, a semnat un con
trat prin care se obligă să 
apară goală din diferite un
ghiuri. Fotografiile făcute 
publice nu sunt cele foarte 
fierbinți, dar sugerează cam

strează Simonton. In schimb, 
câștigătoarele arată astfel: au 
rating R (acord parental nece
sar sub 17 ani), se bazează pe 
fapte reale sau pe romane și 

ce se va putea vedea când 
Biel va dansa la bară. „Mă 
tem de felul în care familia mea 
va reacționa” a declarat Biel 
pentru revista Glamour. „Nu 
voi fi complet goală în film. Nu 
m-am decis asupra nudității. 
Este ceva dificil. Mă gândesc, 
dar este un lucru înfricoșă
tor” a mai adăugat ea. Potri
vit contractului, spectatorii 
vor putea vedea în repetate 
rânduri sânii (frontal) și pos
teriorul actriței, din lateral.

piese deja răsplătite cu pre
mii, iar, în cazul adaptărilor, 
autorul lor original sau cel 4 
care regizează adaptarea le-a " 
scris scenariul. Exemplul cel 
mai reprezentativ descoperit 
de Simonton este „Brokeback 
Mountain". Are rating R, este 
prizat de 87% dintre specia
liști, potrivit site-ului meta- 
critic.com, și s-a lansat în se
zonul dedicat peliculelor pres
tigioase, anume în decembrie 
2005. Pelicula regizată de Aug 
Lee și bazată pe o povestire 
scrisă de câștigătoarea Pre
miului Pulitzer Annie Proulx. 
a costat 14 milioane de dolari 
și a scos 175 din încasări, 
luând acasă și trei Oscaruri, 
dintre cele opt la care era 
nominalizată.

Cultul florilor.
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