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Locuințe sociale în Deva
Suntem în 
comisie

Deva (C.P.) - Șapte per
soane (reprezentanți ai 
autorităților publice lo
cale și județene, ai me
diului de afaceri și din 

^învățământ) fac parte 
Jiin Comitetul Regional 
de Evaluare Strategică 
Regiunea Vest (CRESC). 
CRESC are ca atribuție 
principală evaluarea pro
iectelor depuse la nivel 
regional pentru finanțare 
în cadrul Programului 
Operațional Regional și 
stabilește prioritatea a- 
cestora, a declarat preșe- 
dintele CJ Hunedoara, 
Mircea Moloț.

Azi, Jurnal TV, color, 
16 pagini, supliment 
gratuit al cotidianului 
Cuvântul liber.
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Nicolae Forminte

■ Opt blocuri cu apar
tamente sociale vor fi 
construite în partea de 
sud a orașului.

Deva (M.S.) - Consiliul Local 
Deva a aprobat ieri, în cadrul 
unei ședințe extraordinare, 
Planul Urbanistic Zonal pen-

Ull gEUp de 19 persoane 
care a camoat, fără să dețină 
autorizație, în zona Rezervației 
Științifice „Gemenele”, din 
Munții Retezat, a fost amendat 
de jandarmii montani, /p.3

(Foto: IJJ Hunedoara}'

„Regina", 
fără 
farmec 
Deva - Gimnastica, 
sport la care Româ
nia a fost mutți ani 
„regina lumii", nu 
mai are pretențiile de 
altădată. Pentru 
Campionatele Mon
diale de la Stuttgart 
(1-10 septembrie), 
președintele FRG, 
Adrian Stoica, a 
anunțat, ieri, obiec
tive modeste, cerința 
minimă obligatorie 
fiind calificarea la JO, 
nu medalii cât mai 
multe cum era în 
epoca Belu - Bitang. 
„Obiectivele noastre 
sunt una-două 
medalii și unu-două 
locuri patru-șase. Mai 
mult decât medaliile 
contează calificarea 
la Olimpiadă", a spus 
Stoica, /p.7
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La Bac, scrisoare despre iubire
■ Bacalaureatul a ajuns 
la probele scrise, consi
derate mult mai dificile 
decât cele orale.

Deva (S.B.) Examenul de 
ieri, desfășurat în cadrul 
sesiunii a doua a Bacalau
reatului, susținut de candi
dați! hunedoreni la Limba și 
literatura română - scris, a 
cuprins varianta cu numărul 
40. Varianta a fost extrasă la 
ora 9.00, iar după multipli
carea foilor de examen can- 
didații au avut la dispoziție 
3 ore. Printre subiectele pe 
care le-au rezolvat liceenii la

Calor trece la debranșări!
Deva (T.S.) - Se pare că ini

țiativa primarului Devei de a 
se rebranșa la sistemul cen
tralizat de încălzire a fost una 
proastă. Și asta deoarece, în 
ultima perioadă, societatea 
Calor anunță locatarii blocu
rilor, unde numărul aparta
mentelor care au montate 
centrale termice depășește 75

5
tru construirea unui număr 
de opt blocuri de locuințe so
ciale pe un teren în suprafață 
de 6000 de metri pătrați. 
Proiectul prevede că blocurile 
vor fi ridicate pe sistemul par
ter și trei etaje, flecare imo
bil fiind prevăzut cu câte 16 
apartamente. Locul vizat pen
tru construcție se află în par

această probă s-a numărat și 
redactarea unei scrisori de 
15-20 de rânduri, adresată 
unui prieten, în care candi
datul a trebuit să relateze dis
cuția purtată cu un coleg, 
despre iubire. Subiectul cerea 
ca scrisoarea să cuprindă 
neapărat ideea că cel care a 
scris-o a susținut că iubirea 
reprezintă sentimentul cel 
mai înălțător pe care îl poate 
simți omul. Un alt subiect 
cuprins în varianta 40 a fost 
un eseu argumentativ pe 
tema „perspectiva narativă 
într-un roman de tip obiectiv” 
pornind de la un citat critic. 
Eseul trebuia să fie de 2-3 

la sută din total, că vor fi 
debranșați. Acest lucru a ge
nerat proteste printre loca
tarii blocurilor care au plătit 
timp de zeci de ani facturi 
către Calor. Rămâne de văzut 
în ce măsură cei cu venituri 
mici vor reuși să-și monteze 
centrale termice. în caz con
trar vor îngheța de frig, /p.3 

tea de sud a orașului pe stra
da Prelungirea Zăvoi. Terenul 
este situat în extravilanul ora
șului, iar proiectul acestui 
ansamblu de locuințe este ela
borat de un colectiv de pro
iectant! din Deva. Investiția 
își propune să rezolve o parte 
din cererea de locuințe sociale 
existentă în Deva, se arată în

Tineri în timpul examenelor

pagini. Prin urmare, pentru 
cei care, în aceste zile dau 
Bacalaureatul, au început 
probele grele! Probele scrise. 
Astăzi se desfășoară proba 
scrisă la limba și literatura 
maternă. 
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expunerea de motive care 
însoțește hotărârea adoptată 
de consilierii locali. în urmă 
cu câteva zile, autoritățile 
locale au mai semnat un con
tract cu ANL pentru con
strucția unui bloc cu opt eta
je. Locuințele vor putea fi în
chiriate de tinerii cu vârste de 
până la 35 de ani.

Bani pe card
Deva (C.P.) - Finanțele 

vor face un audit la Poșta 
Română pentru evalua
rea costurilor cu distribu
irea pensiilor la domici
liul cetățenilor, iar comi
sionul acordat companiei 
va scădea, din 2008. Ast
fel, pensionarii din jus
tiție și din armată, pre
cum și salariații bugetari 
care locuiesc în orașe vor 
primi cârduri pentru pla
ta pensiilor și a salari
ilor. Poșta va mai. asigu
ra doar plata pensiilor 
către persoanele din me
diul rural.
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•in replică. Belarusul a introdus restricții 
privind eliberarea vizelor pentru oficialii ame
ricani și a simplificat reglementările în dome
niu pentru cetățenii americani obișnuiți. „în 
replică la restricțiile privind vizele pentru 
anumiți oficiali belaruși, Belarusul este obli
gat să ia măsuri asemănătoare împotriva 
unui număr de oficiali americani", a precizat 
Ministerul de Externe de la Minsk.

Geoană îl temperează pe Băsescu

Fără 
referendum

Londra (MF) - Premie
rul britanic Gordon Brown 
a reiterat ieri că se opune 
organizării unui referen
dum pe tema viitorului 
Tratat european, in pofi
da unei campanii în acest 
sens susținută de cel mai 
important sindicat din ța
ră. „Modul cel eficient de 
discuție este o dezbatere 
profundă in Camera Co
munelor și Camera Lor
zilor și cred că Parlamen
tul va adopta o lege care să 
permită ratificarea Tra
tatului”, a declarat Brown. 
Declarația intervine in 
contextul in care imul din
tre sindicatele cele mai 
importante din Marea 
Britanie, GMB, a anunțat 
că va prezenta un proiect 
prin care va cere organi
zarea unui referendum pe 
tema Tratatului.
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Gordon Brown (Foto: epa)

Ivanov și Putin

■ Liderul PSD îi cere pre
ședintelui să fie mai 
prudent în disputa româ- 
no-moldovenească.

Arad (MF) - Liderul PSD, 
Mircea Geoană, i-a cerut, ieri, 
președintelui Traian Băsescu, 
să dea dovadă de prudență în 
relațiile externe, mai ales când 
e vorba de Republica Moldova, 
amintind de ultimele disensi
uni între București și Chiși- 
nău, cărora le-ar putea cădea 
victime românii basarabeni. 
Geoană a declarat, ieri, într-o

conferință de presă la PSD 
Arad, că escaladarea tensiu
nilor face deservicii celor două 
țări, dar mai ales românilor 
basarabeni, care se pot simți 
abandonați de statul român.

„Cred că nu e bine să bine 
să participăm la escaladarea 
acestor tensiuni, pentru a face 
jocurile altor interese și altor 
puteri de la Răsărit. Nu este 
firesc ca atunci când apare un 
incident de genul acuzației de 
corupție la Consulatul de la 
Chișinău, să se treacă imediat 
la palierul politic cel mai mare, 
președintele României decla

rând și intrând intr-un război 
politico-diplomatic de nivel 
maxim, și ca nivel de ierarhie 
între cele două state, dar și ca 
limbaj extrem, extrem de dur”, 
a spus Mircea Geoană.
Serviciile, necoordonate

Liderul PSD crede că „în 
mod cert” există o necoordo- 
nare între Ministerul de Exter
ne, Guvern și Președinție și că 
din punctul său de vedere, este 
necesar ca interimatul în care 
se află SIE să ia sfârșit.

Liderul social-democrat spu
ne că se teme că din acest

„război al declarațiilor” vor că
dea victime românii basara
beni. „Este foarte important cag| 
românii din Basarabia să nu-și" 
piardă Încrederea că România 
ti consideră în continuare prie
teni și parte a națiunii”, a 
spus liderul PSD. Președintele 
Traian Băsescu a declarat, 
marți seara, la Școala de vară 
„Comunități românești șl iden
titate europeană” că scandalul 
diplomatic româno-moldovean 
reprezintă „ultima agresiune 
orchestrată la adresa Români
ei”, susținând că statul român 
va răspunde „extrem de dur”.

(Foto: EPA)

Asigurări
Mosocw (MO - Relu
area de către Rusia a 
zborurilor strategice, 
suspendată după 
destrămarea URSS, nu 
înseamnă revenirea la 
Războiul Rece, a dat 
asigurări prim-vicepre- 
mierul Serghei Iranov. 
Masacra a anunțat 
vinerea trecută că a 
reluat ș va continua 
zborurile strategice, 
ndusiv ih zonele co
merciale și economice. 
„Acest lucru nu are 
nido legătură au men
talitatea de confrun
tare și cu revenirea la 
Războiul Rece”, a dat 
asigurări Ivanov, sub
întind că zborurite se 
desfășoară ti confor
mitate cu legislația in
ternațională. El a sub- 
Iniat că zborurile stra
tegice sunt complet 
transparente, iar „par
teneri americani nu au 
de ce să se teamă".

„Bombă inteligentă"
Tteheran (MF) - Iranul a fabricat „o bombă inte

ligentă” de 900 de kilograme, a comunicat Mi
nisterul Apărării de la Teheran. Bomba teleghi
dată, numită Qased (Mesagerul), a fost inventată 
de specialiști din cadrul Ministerului, iar acum 
a devenit operațională, putând fi lansată de pe 
avioane F-4 și F-5. Iranul incă utilizează avioane 
de acest fel, oferite de Statele Unite fostului șah 
al Iranului Mohammad Reza, Înlăturat de la pute
re în cursul Revoluției islamice din 1979. în 
prezent, relațiile dintre SUA și Iran sunt foarte 
tensionate din pricina programului nuclear dez
voltat de regimul islamist de la Teheran.

(Foto: EPA)
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Scutul, o 
„provocare"

Viena (MF) - Ministrul aus
triac al Apărării, Norbert Dara- 
bos, a calificat planurile Sta
telor Unite referitoare la ampla
sarea scutului antlrachetă în 
estul Europei drept o „provo
care” care reaprinde dezbateri
le din perioada Războiului Re
ce, relatează Reuters. „Faptul 
că Statele Unite instalează un 
scut de apărare în Europa de 
Est este o provocare, în opinia 
mea”, a declarat Darabos. 
„Statele Unite au ales cale^ 
greșită, după părerea mea. Nir 
are nici un rost să constru
iască un scut de apărare anti- 
rahetă în Europa. Aceasta nu 
face decât să reaprindă dez
baterile din perioada Războiu
lui Rece”, a adăugat el. SUA 
intenționează să desfășoare în 
Cehia și Polonia elemente ale 
scutului american antlrache
tă, menit să intercepteze și să j 
distrugă rachete lansate de* 
state ca Iranul și Coreea de 
Nord.

Condamnările deținuților politici ar putea fi șterse
București (MF) - Ministerul 

Justiției, asistat de Institutul de 
Investigare a Crimelor Comu
nismului și de Asociația Foști
lor Deținuți Politici, va propu
ne Guvernului un proiect de le
ge prin care celor condamnați 
politic în regimul comunist să 
le fie șterse din caziere, chiar și 
post-mortem, respectivele hotă
râri. Actul normativ care,

potrivit ministrului Justiției, 
Tudor Chiuariu, nu a fost încă 
redactat, va fi prezentat Execu
tivului pentru a fi aprobat sub 
forma unei hotărâri de guvern 
ce va fi ulterior supus adoptării 
în Parlament.

Textul prevede că cei care 
au fost condamnați pe motive 
politice în regimul comunist 
vor avea scoase din cazier res

pectivele hotărâri judecătorești 
definitive, după ce se vor adre
sa instanței. Prevederile funcți
onează și post-mortem, astfel 
că urmașii unui fost deținut 
politic care vor ca memoria 
celui dispărut să nu fie pătată 
de o condamnare pot cere 
instanței anularea deciziei date 
în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989.

Proiectul inițiat de MJ mai 
prevede și acordarea unor des
păgubiri morale pentru cei ca
re au stat in pușcăriile comunisj 
te pe motive legate de orienta
rea politică, repunerea lor în 
drepturi sau redarea gradelor 
militare dacă acestea le-au fost 
retrase sau despăgubiri egale 
cu valoarea bunurilor confis
cate cu ocazia condamnării.

Un text de dreapta
Mirom Beteg_______________________________________
mironbetegeyBhoo.com

Alain susținea - cunosc citatul 
din „Caietele" lui Cioran că 
„tot ce merge rău merge de la 
sine". Pare un gând care se 
aplică perfect realităților 
românești. Chiar l-am putea 
folosi, că tot traversăm un soi de 
criză identitară, atât la nivel de 
țară „draculoformă", cât și în 
zonele istorice, gen Ținutul Secu
iesc, ca brand, ca marcă. Ni l-am 
putea asuma cu fireșenie, chiar 
cu mândrie. Biserica Ortodoxă e 
hărțuită până la epuizare, dându- 
ni-se de înțeles că a avut în 
frunte zeci de ani un patriarh 
homosexual și turnător la securi
tate. România pare să nu mai 
aibă Guvern, iar Guvernul (ce a 
mai rămas din el) să nu mai aibă 
miniștri, ci doar niște indivizi 

care se ascund în debara de frica 
procurorilor anticorupție. Asta în 
timp ce justiția, temuta Justiție, 
amintește de un biet rândaș al 
grajdurilor Cotrocenilor. Clasa 
politică, inexpresivă, emaciată, 
seamănă tot mai mult cu o hartă 
de patrimoniu a nemerniciei 
românești. Avem președinți care 
se autopropun lideri regionali, 
avem șefi de partide care cred că 
se pot numi singuri prim-miniștri. 
Suntem țara în care nu mai poți 
să crezi în nimic, tocmai pentru 
că totul merge de la sine. Suntem 
țara în care nu mai poți să crezi 
nici măcar în hazard. Când ha
zardul, fortuitul sunt puse sub 
semnul întrebării, când nu te mai 
poți bizui nici măcar pe „ceasul 
rău", înseamnă că nu te mai poți 
sprijini chiar pe nimic. Gândesc 

la isteria extragerilor loto care te 
pot arunca din pijama direct în 
frac. La noi, până și isteriile curg 
de la sine. Și nici măcar moartea 
nu pare definitivă.

La început ești tentat să pui 
totul pe seama moștenirii gene
tice (un stilou regal nota că 
„românul nu prea e îndemnat la 
muncă") și pe umerii zecilor de 
arii de comunism animalic. Ade
rarea la Uniunea Europeană (îmi 
dau seama, pe zi ce trece, de 
găunoșenia acestei expresii) părea 
să fie un colac de salvare. Un 
mod de a ne „îndopa" cu valori 
europene. Suntem leneși, dar 
atingeam, așa, lenea delicată a 
gâștii pusă la îngrășat pentru a 
ajunge produs alimentar de lux. 
Ne creștea osânza, iubeam para
lizia, dar deveneam, treptat, va
loare europeană. N-am cum să 
nu mă uit în jur și să nu mă în
treb despre ce valori europene 
vorbim.

Din păcate, și în Europa, „tot 
ce merge rău merge de la sine". 
Când am aflat de rromii expulzați 

din Irlanda, după ce nu reușiseră 
în încercarea lor de a deveni, pe 
urmele lui Joyce, niște Dubliners 
cu corturi, cai și fuste înflorate, 
am zâmbit. în ciuda faptului că, 
român de rând fiind, să ajungi în 
Dublin e o aventură nu turistică, 
ci birocratică. Jena statului italian 
de a lua măsuri împotriva 
bidonvillurilor care au început să 
sufoce orașele din peninsulă am 
perceput-o ca o dovadă de com
portament politic straniu. Nici de 
la italieni nu știi niciodată la ce 
să te aștepți. Gestul francezilor 
însă m-a făcut, brutal, să revin la 
realitate. în urmă cu doi ani aii 
redus drastic numărul burselor 
acordate studenților români. Pen
tru o bursă de trei luni trebuie să 
aduni atâtea acte încât ai putea 
scrie, liniștit, în țară o carte. 
Franța are propriile probleme, e o 
țară care nu și-a asimilat încă 
periferiile de culoare. Părea de 
înțeles că are nevoie de bani. 
Sunt magrebieni care nu știu să 
scrie franțuzește. Și totuși, câteva 
zeci de primării franceze s-au 
hotărât să investească milioane 

de euro în integrarea rromilor din 
România. Li se oferă casă, școală 
pentru copii, ajutor în a-și găsi un 
loc de muncă.

Europa nu mai reacționează la 
normalitate. Nu vreau să socotesc 
câte mii de burse ar fi putut oferi 
statul francez studenților români 
cu milioanele respective. Ce fac- 
rromii reprezintă, să nu ne f^rim 

de cuvinte, un soi de terorism 
etnic. Luptele dintre localnici și 
rromi n-au niciodată loc în 
bibliotecă. E, și asta, o explicație. 
Dar, câtă vreme Europa e mai 
interesată de rromii proveniți din 
România sau Bulgaria decât de 
studenții români ori bulgari, da- 
ți-mi voie să nu mă intereseze 
valorile ei. N-am deprinderi de 
terorist, deci nici eu n-am cum 
interesa Europa. Așa că, până 
una, alta, sutem chit.

»*•

Punctele de vedere exprimate 
de colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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* ! • Teze unice. Susținerea tezelor cu

™sub =ct unic de către elevii claselor a Vll-a
Amenințați cu debransarea

Ă A A:o-?nuă. în data de 28 august se va 
derâșura teza la Limba și literatura 
română. Tezele sunt susținute în șase cen- 
re de examinare: Deva, Hunedoara,

‘ Petroșani, Brad, Orăștie și Pui. (S.B.)

Secretomania 
instituționalizată
DANA IOAN_____________
dana.ioan@informmedia.ro

ceva timp în urmă, chiar om sim- 
k_^plu fiind, curios pe deasupra, puteai 

■d.i ce te interesează formând un simplu 
■jmăr de telefon la o instituție, sau pur și 

-implu deschizând o ușă. Se găsea cineva 
care să-ți răspundă și care să te îndrume.

Dar se pare că cineva a decis că prea 
multă curiozitate strică. Motiv pentru care
■ -"formațiile de interes public, mai nou, se 
1 -mit fie prin comunicate de presă, fie
’ - ; purtător de cuvânt. Dacă ai o proble- 

• o i raci nu poți dormi noaptea de curiozi- 
' Date să știi cât costă un kilometru de asfalt, 

1 <iu in ce stadiu sunt lucrările la... sau câte 
ib‘ și cu ce rezultate s-au făcut într- 

i.n -mumii domeniu... trebuie să găsești
■ ct omul potrivit care să-ți dea detaliile
si in plus, să-l prinzi și în dispoziția potriv
iră. Omul potrivit e cu siguranță directorul 
sau purtătorul său de cuvânt, dar în nici un 
caz amândoi, la aceeași instituție. Iar dis
poziția e și ea dependentă de mulțimea de 
șefi pe care îi are fiecare șef, la rându-i. 
Nici unul dintre subalterni nu este însă 
niciodată în măsură să dea relații. Dacă o 
face, dintr-un exces de zel, oricum este 
muștruluit și (posibil) „uitat" la primă.

Cum încă e august și o grămadă de 
directori în concediu, parcă e mult 

mm simplu să-ți iei, la rându-ți, vacanță, ca 
să nu mai fii nevoit să fii „pasat" de Ia un 
birou la altul, sau - ultimă noutate! - să fii 
redirecționat" către autoritatea națională a 

cine^știe-cărui sector de activitate concen
trat a! statului. Care stat, fie vorba între noi, 
dă leafa fiecărui angajat (și) din impozitele 
si taxele pe care le plătim fiecare.

■ Calor anunță că une
le blocuri ar putea fi 
debranșate de la siste
mul de termoficare.
Tiberiu Stroia________________
tiberiu.strala@infarmmedia.ro

Deva - în ultima vreme, pe 
ușile mai multor blocuri din 
municipiul Deva au apărut 
afișe prin care societatea 
Calor anunță locatarii de po
sibilitatea ca, în scurt timp, 
să fie debranșați de la siste
mul de termoficare. Motivul: 
numărul mare de centrale ter
mice de apartament fac ca 
livrarea agentului termic să 
fie nerentabilă pentru Calor.

Astfel, potrivit celor scrise 
în anunț, dacă într-un bloc de 
locuințe numărul apartamen
telor în care există centrale 
termice depășește 75 la sută 
din total, Calor va opri ali
mentarea cu agent termic.

Potrivit directorului ad
junct al Calor, Claudiu Simio- 
nescu, pierderile înregistrate 
de societate sunt prea mari 
pentru a mai continua ali

23 August în memoria
românilor

Deva (S.B.) - Cândva mare sărbătoare a 
românilor, ziua de 23 august 2007 a devenit 
o zi ca oricare alta. Puțini sunt cei care își 
amintesc că, pe vremuri, tot românul, de la 
mic la mare, de 23 august își punea haină 
ies ovă și chiar aștepta cu nerăbdare să fie 
lib ,i și să participe la diverse activități, o- 
bligatorii sau mai puțin obligatorii. Printre 
deveni am găsit foarte puține persoane care 
aveau amintiri legate de această zi, care de 
13 ani încoace nu mai este una a manifes- 
ta'iilor grandioase ce slăveau conducătorul 
si . . rtidul. Nici măcar una a serbărilor cu 
: .. c și mici! 23 august 1944 a fost ziua când 
Rmele Mihai îl destituia pe mareșalul Anto- 
: . . .. și ordona arestarea lui. Apoi, în

■-.. serii, la ora 20:20, proclama la radio
-irea Axei și trecerea României alături 

' Diați. „îmi amintesc că înainte de 23 
= :. ist erau câte 10-12 zile de pregătire. Toți 
r . ;.am fără nici un chef și eram păziți de 
mpentru a nu pleca de acolo”, își a- 
—mmste Cristian Manea.

Scandalizați de absența 
toaletelor publice
■ Consilierii sunt ne
mulțumiți de puținele 
toalete publice și de 
mizeria lăsată de câini.

Deva (M.S.) - Consilierii lo
cali din municipiul Deva s-au 
arătat de-a dreptul revoltați 
de faptul că numărul toalete
lor publice din oraș este mic 
și au cerut executivului pri
măriei să găsească o soluție 
pentru viitor. Discuția pe o 
temă apreciată de unii ca 
„delicată”, dar care „strânge” 
atunci când omul chiar are o 
„nevoie” a fost deschisă de 
consilierul Francisc Kovacs 
(PD) care a întrebat, la șe
dința de ieri a Consiliului 
Local, dacă știe cineva câte 
toalete publice sunt în Deva 
și la ce distanță simt situate 
una de alta. „Este inadmisibil 
ce se întâmplă. Oamenii nu 
au asigurate condiții minime 
de igienă”, afirma consilierul. 
La rândul său, consilierul

Turiști amendați în Retezat Anchetă socială la Uricani
■ Câțiva turiști au fost 
amendați, după ce au 
campat într-o arie pro
tejată din Retezat.

Mihaela TĂmaș 
mihaelatamas@i nformmedia.ro

Râu de Mori - Un număr de 
19 turiști, români și străini, 
au campat în noaptea de mier
curi spre joi într-o arie pro
tejată din Parcul Național 
Retezat. Chiar dacă salvamon- 
tiștii i-au avertizat că în acea 
zonă este interzis să campeze, 
aceștia au refuzat să pără
sească rezervația. Astfel, în 
jurul orei 18.30, reprezentanții 
Salvamont Hunedoara au se
sizat jandarmii montani care 
acționează în zona Masivului 
Retezat că în zona Tăul Porții 
din Parcul Național Retezat 
sunt campați ilegal mai-mulți 
turiști.

Zona este parte componentă 
a Rezervației Științifice „Ge
menele”, arie protejată în care 
este interzisă compărea și 
chiar accesul dacă nu există o 
autorizație prealabilă din 
partea Academiei Române. 
După șase ore de mers pe jos,

Locatarii mai multor blocuri sunt nemulțumiți de decizia pe care a luat-o Calor (Foto: M.T.)

mentarea. „Când sunt avarii, 
respectivele apartamente nu 
pot să-și plătească reparația. 
Cu toate că trebuie s-o plă
tească. Sunt cazuri în care. în 
anumite blocuri, cu peste 40- 
50 de apartamente, mai func
ționează 1-2 apartamente și 
trebuie să le suportăm pier
derile în cadrul societății”, a 
afirmat Claudiu Simionescu.

în Deva sunt aproape 25.000 
de apartamente, dintre care 
doar jumătate mai sunt ra

Ioan David (PNL) a remarcat 
starea de jenă cu care se con
fruntă oamenii veniți în par
cul orașului, unde singura 
toaletă publică este închisă cu 
lacătul. „Toaleta publică din 
parcul orașului a fost reno
vată pe bani de la bugetul 
local. De ce nu funcționează? 
Am înțeles că ar trebui anga
jată o persoană acolo. Nu în
țeleg ce li se pare așa de difi
cil de realizat!”, spunea con
silierul local.
Câinii

Problema mizeriei rămase 
pe stradă în urma câinilor 
scoși la plimbare de stăpânii 
lor i-a deranjat, pe bună drep
tate, pe consilierii locali. Li
beralul Marcel Morar remar
ca, de altfel, că există un reg
ulament referitor la curățenia 
în oraș, iar un articol face re
ferire chiar la câini. Potrivit 
regulamentului, proprietarii 
de câini trebuie să aibă la ei 
mănuși, o lopățică, o mătu- 

în jurul orei 24.00, șase jan
darmi montani din cadrul 
Secției Hațeg însoțiți de sal- 
vamontiști au ajuns la locul 
în care campaseră turiștii, si
tuat la o altitudine de 2.150 
metri.

„Japdarmii montani au a- 
plicat turiștilor zece sancțiuni 
în valoare de 640 lei, în con
formitate cu prevederile Legii 
31/2000 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor 
silvice, pentru faptul că a- 
ceștia au campat într-o zonă 
protejată. Grupul avea autori
zație de acces în rezervație 
aprobată de Comisia pentru 
Ocrotirea Monumentelor Na
turii din cadrul Academiei 
Române, în care era specificat 
expres faptul că „este inter
zisă camparea în rezervație”, 
ceea ce turiștii nu au respec
tat”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al IJJ Hunedoara, 
sublocotenent Nicolae Rădu- 
cu.

De asemenea, jandarmii 
montani sprijiniți de salva- 
montiști au îndrumat grupul 
de turiști spre cel mai apro
piat loc de campare, amenajat 
în afara Rezervației Științifice 
Gemenele. 

cordate la sistemul centralizat 
de încălzire.
Oameni nemulțumiți

Din punctul de vedere al 
devenilor intenția Calor este 
nedreaptă.

„Am plătit zeci de ani aces
tei firme. Nu înțeleg cum își 
poate permite să vină să ne 
debranșeze. Sunt foarte mulți 
bătrâni care nu-și .permit 
această cheltuială. Ce vor 
face? Vor muri de frig?”, se 

Una din toaletele publice care încă mai funcționează

rică și o pungă cu ajutorul 
cărora să curețe mizeria lăsa
tă de animale pe stradă. Că 
nu este așa se poate vedea 
oricând în spațiile verzi. Toc

Uricani (M.S.) - Cazul fe
tiței de 14 ani, din Uricani. 
care a fost oferită spre a- 
dopție de mama ei prin in
termediul unei rubrici de 
mică publicitate, a intrat în 
atenția Direcției Gerferale 
de Asistență Socială și Pro
tecția Copilului, care a în
ceput o anchetă socială. 
„Am început o anchetă so
cială în acest caz. Dacă se 
va dovedi că este vorba de 
un abuz, ne vom adresa in
stanței și este posibil ca 
mama fetiței să fie decăzută 

b ■<

întreabă Anica, o femeie care 
locuiește în blocul E3 din 
cartierul Gojdu.

“în blocul nostru, Calor â 
întrerupt de mult alimenta
rea cu căldură, spune doam
na Ela. Au mai rămas două 
sau trei familii care nu au 
centrale termice. Și care se 
descurcă cum pot. Și pentru 
mine a fost greu. A trebuit să 
apelez la copii ca să-mi pot 
monta o centrală termică”, 
spune femeia.

mai de aceea, consilierul a 
cerut ca Poliția Comunitară, 
care ar trebui să vegheze la 
respectarea curățeniei în o- 
raș, să-și intre în atribuții.

din drepturile părintești”, 
a declarat purtătorul de 
cuvânt al instituției, Ale
xandra Butaru. Din primele 
verificări a reieșit faptul că 
minora Rebeca Ana Iacob 
este plecată în vacanță, la 
rude, în localitatea Drăgă- 
șani, din județul Vâlcea. 
Fata este încadrată în grad 
de handicap mediu și bene
ficiază de o alocație dublă 
de stat în valoare de 50 de 
lei și un buget comple
mentar de 30 lei din partea 
DGASPC Hunedoara.

de
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Sărbătoarea națională a Ucrainei (proclamarea inde
pendenței - 1991)___________ ______________
79 d-Ch. - Erupția vulcanului Vezuviu a distrus orașele

iI
Pompei, Herculaneum fi Stabiae, 
care au fost acoperite de lavă. 1 
încetat din viață, în aceste condiții, 
Plinius cel Bătrân, istoric, filolog șl 
literat roman, unul dintre cel mal 
reputați endclopediștl al Anti
chității■;

j
I
j

ii
i

j

1572 - Noaptea Sf. Bartolomeu; masacrul huglilBrroțlIor
de către catolici, la Paris._______  .
1820 - A murit Ion Budal Deleanu, aiM al poemului 
eroic-comic Țiganiada (n. 1760)._____________________
1865 - S-a născut Ferdinand I de Menzollern-Sig- 
maringen, rege al României (1914-1927). fa timpul 
domniei sale s-a desăvârșit unitatea Statului român (m.
20.07,1927) (foto).____________________________________
1868 - A încetat din viață scriitorul Costache Negruati
(n. 1808).______________________________________ _______
1872 - A murit Avram lancu, conducătorul Revoluției
române de la 1848 din Transilvania.
1960 - Se consemnează cea mai scâzSta emgeratură 
înregistrată vreodată: minus 88,3 grade Celsius, în 
Antarctica._________________■____________________
1968 - Explozia primei bombe cu hidrogen, produsă 
de francezi.

VREMEA
20° vine*1 35»
minim maxim

Prognoza pentru astăzi
Cer însorit. Temperatura minimă va fi de 

20°C, iar maxima de 35°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer mai mult senin. Termome

trele vor înregistra temperaturi minime de 
14°C și maxime de 33°C.

Duminică. Cerul va fi parțial senin. Mini
ma termică va fi de 12°C, iar maxima de 26°C.

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Sfințit Mucenic Eutihie; Sf. Mc. Tation.

Calendy fiornano-Catoilc31 'jjL A»

Sf. Bartolomeu, ap.

Calendar Greco-Catoiic _
S Eutihiu, ep, m (+ sec II).

ÎNTRERUPERI APĂ, RAZ, CURENT
......................................... Tz................................................

Gaz metan_____________________ ______ __
Nu sunt programate întreruperi țp' fur „zarea gazului 
metan.

Apă _______ ____________ __
Se va întrerupe furnizarea apei între orele: 
08.00-15.00 - în Deva, străzile Braniștei, Horea,
16 Februarie, M. Corvin, Zamfirescu, Kogălniceanu.

Energie electrică_________ ,:
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei;*; 
electrice.

Cartofi umpluți cu carne 
și orez
Ingrediente: 500 g carne, 12 cartofi mari, 6 cepe, 50 
g orez, 4 legături verdeață, 2 linguri grăsime, 1 felie 
pâine, sare, 50 g smântână, 150 g sos de roșii.

Mod de preparare: Se înăbușă ceapa bine, se adaugă 
orezul, apă fierbinte și grăsime. Se fierbe orezul pe 
jumătate. Se adaugă apoi carnea tocată, miezul de 
franzelă muiat în apă și. puțin stors, smântână și 
verdeața tocată. Se amestecă toate la un loc și se 
umplu cartofii. Se așază cartofii într-o tavă, se toarnă 
deasupra sos de bulion cu puțină smântână și se dau 
■= cuptor să se rumenească.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

cunoștință cu o persoană

O

î 
i

Soluția integramei din nu
mărul precedent: G - B - R
- P - MOROCĂNOS - GARA
- EMU - TORS - ACID - NE
- BIO - A - DE - ARAPI - 
LISE - TOL - LENT - UI - A
- I - CRUD - UM - NM - 
ILEANA - URNE - USI - 
BRAGI - AVE - STANG - 
ASTA

730 Jianalul TVR. Sport 
Meteo

&00 Isabel, îh căutarea 
Biifairii (s, dramă, 

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

Anglia, 1976). Cu: 
Gemma Jones, Christo
pher Cazenove 

10:10 Top Super Hit (r) 
11:40 Pazvante Chioni' 
1230 Replay (r) 
12:50 Integrante după inte

grare (r) 
13D0 Zack și Cody, ce viață 

0 minunată I (s, comedie,
SUA 2005)

1330 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping 
1530 Câinele extraterestro 
▼□(comedie, SUA 2003).

Cu: Molly Shannon 
17:00 Misterele din Sankt 

0 Petersburg (s) 
18D0 Justiție militară (s) 
18:55 Agenda Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR

f 
i
»
t
1

»

I

I

i

f 
f
i 
I

Brectia Sanitar-Veter.

Dispecerat apă rece 227087
DispwMt apâ caldă 217808
Di^werat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Msmafl GER 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.E.C. HD 214971
Bțeranlaiaente lift 235090

7D0 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

1030 Poirot Cleptomanul 
0 de pe Strada Hickory 

(film, r) 
11:45 Emmerdale - Afaceri 

0de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock 

12:15 La Bloc (1) 
13D0 Știrile ProTv 
1345 Zâmbiți, vă rogi 
14:15 Vestul vesel (comedie, 
▼ □SUA 1994). Cu: Mary 

Kate și Ashley Olsen 
1630 Tânăr și neliniștit (s).

0Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman 

1730 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Cu dușmanul In casă

□ (partea a ll-a) (thriller, 
SUA 2002). Cui Mei 
Hanis, Daniel Baldwin 

18:50 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

1

l

Ba o întâlnire cu prietenii, I
mai ta dtaM, care «9 va afott ta* afaceri. Puteți obține bene
ficiile nMerlale, dacă evitați speculațiile, mai ales cele finan
ciare.

Taur

Fecioară

Un prieten vă propane li gl aiBEiațl intr-o afacere ce 
pare profitabilă. Nu «9 grăbiți să Iaa0 0 decizie! Vă sfătuim 
să analizațicu atenție propunerea, împreună cu partenerul 
de viață.

Gemeni___________■_____ _ _J. •

Aveți rezultat deosebite pe plan social. Dați dovadă de 
r2K&re șl nu forțați lucrurile. Spre seară, primiți o veste 
buni de la persoana Iuiliă, In ara» căreia viața dum
neavoastră se schimbă.

Rac

Este ipsilll să plecați tal«@ călătorie în interes de servi
ciu, -care ira Utilajul mari schimbări pe plan financiar. Q per
soană vă destăinuia câteva secrete în domeniul afacerilor.

Leu.................. i__________ _
Relațiile ou anturajul sunt favorizate azi. în cursul dimine
ții vă Hâinlțl cu o veche cunoștință. Este o zi bună pen
tru rezolvarea problemelor sentimentale care vă frământă.

Zi favoraillă idlltiBtatai iMfen, mai ales pe plan social 
șl flrttaHMlri. SMI taMâtaitadhiifte cu persoane impor
ta*. consolidarea relațiilor de prietenie și sentimentale.

Balanță _______ ’_____________

Partenerul de viață vă oferă un cadou de care vă bucurați 
foarte mult. Uri plMen de familie vă invită să petreceți 

îmureună. Capacitatea de comunicare este

Scorpion_________ ;_______ 2

Avey posibilitatea s faceți schimbări importante în privința 
relațiilor sentimentale. Este un moment bun pentru a 
închșfa contracte, iar investițiile pe care le faceți se vor 
Joven> rentabile.

Săgatător

In cursul dimineții prim|i bani dintr-o activitate extrapro- 
fesionaB. De asemenea, o persoană mai în vârstă de la ser- 
-4du vă propune o Mai colaborare. Aveți grijă ce semnați!

Capricorn

Srât să facepdți o nouă etapă în viața dvs socială 
iată. Azi sunt favorizate comunicarea, relațiile 
ele tinere șl călătoriile în interes personal.

Vărsător ___

ZI Mm* pentru a Bcepei noi activități și pentru a face pla
nuri de *■■>. După-a miază, sunteți tentat să cheltuiți mai 
muR cledta vă permite bugetul familiei. Fiți cumpătat!
p «

Capasltaiea tae txtmunicare este excelentă și vă ajută să 
vă afirmați în societate. Puteți să începeți o nouă afacere, 
ou condiția să fMizați ticrările deja începute de mult.

630 Agentul VIP (r)
830 Un saltimbanc la
□ Polul Nord (aventuri, 

România, 1982). Cu: 
Octavian Cotescu, Car
men Galin, Aurel lose- 
fini, Adrian Valeu, Gina 
Patrichi, Violeta Andrei 

1030 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s, acțiune, SUA 

01998). Cu: Pamela 
Anderson, Molly Culver interetnic 1630 Jurnalul TVR j 

1 ”—11------- ’ (r) 1620 Descoperă românii;
1630 Autostrada TVR 1830 
Jurnal regional 1830 Replay. ' 
Legendele fotbalului românesc adevărate (r) 2:45 Numai 
1930 Bazar 1930 Ulița spre iubirea (r) 
Europa 2030 D'ale Iu' Mitică 

j 21:00 Ora de știri 22:10! 
! Coolmea distracției 2430 Art- j 
’ mania. Festivalul ARTMANIA !

Partea a IV-a, 15-17 iunie

730 Amy (r) 830 Aventurile 
lui Tarzan (r) 830 Tribul (doc. 
Marea Britanie, 2004) 930 
Jurnalul Euronews pentru 
România 9:15 Miracole (s) 
10:15 Plaja lui Măruță 1235 
Amy (s) 13D0 Aventurile lui 
Tarzan (s) 1330 ABC... de ce? 
14:30 Tenis. Circuitul Inter
național al României 15:00 
împreună în Europal Mag.

I

I

1230 Tinerii mușchetari
0 (serial aventuri, SUA 

2005). Cu: Tobias 
Mehler, Karen Cliche, 
Robert Sheehan 

1330 Observator cu Simona
Gherghe

13:45 Erori reversibile (ulti-
□ma parte) thriller, SUA 

2004). Cu: William H. 
Macy, Tom Selleck, 
Monica Potter

16riXJ Observator
171)0 Agentul VIP cu Crist

ian Brancu
1930 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

930 Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Uzurpa- 
toarea (s, Mexic, 1998) 1230 
împotriva destinului (s. Mex
ic, 2005) 1330 Prizoniera (s) 
1430 Mama vitregă (s) 1530 
Iubiri (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 1830 Salome (s) 
1930 Tequila cu suflet de 
femeie (s) 2030 Numai iubirea 
(s) 21:15 Zorro (s) 22:15 
Poveștiri de noapte 22:45 
Clona (s) 23'45 Montecristo (s, 
Argentina, 2006) 0:45 Pri
zoniera (r) 1:45 Poveștiri

06.304)7.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

’•țț***.*"*^

2020 Secera $1 docanul - 
□0 istorie veselă a 

, comunismului (partea 
a ll-a) (doc. Marea Bri
tanie, 2006)

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

2230 Celebritățile tinsului 
tău

22:15 Festivalul Național de 
Muzică Ușoară Mama
ia 2007. Secțiunea 
creație (II)

23.45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23£5 Festivalul Național de 
Muzică Ușoară Mama
ia 2007. Recital Iris și 
FefidaHip

125 Puzzle mortal (thriller, 
«SUA 2004)

famaU TVR (r) Sport

«5 Minai 70 (film, r) 
MB Sarea (1)

I
1

I

203011:14
41 ERdramă, SUA/Canada, 

2003). Cu: Hilary 
Swank, Patrick 
Swayze, Rick Gomez, 
Henry Thomas, Bar
bara Hersey. R.: Greg 
Mareks

22:15 Jugara Shukara. Farse 
cu Gabi Jugaru

2330 Plăcerea de a udde
□(thriller, 

Germania/SUA 2000). 
Cu: Casper Van Dien, 
Eric Roberts, Michael 
Pare, Jennifer Rubin. 
R.: Uwe Boll 

1100 11:14 (film, r) 
230 Plăcerea de a udde

«(film, r)
430 Cu dușmanul 1h casă 

(film, r)
530 La Bloc

«(film serial, reluare)
B30 Emmeidate- 

«Afaceri de tamiSe
(reluare)

2030 Profesorul Trăsnit
4 ©(comedie, SUA 1996). 

Cu: Eddi Murphy, Jada 
Pinket Smith, James 
Cobum. R.: Tom 
Shadyac 

2230 încă un film despre 
«□adolescenți ?l (come

die, SUA 2001). Cu: 
Chris Evans, Cyler 
Leigh, Jaime Pressly, 
Eric Christian Olsen. 
O parodie la adresa 
tuturor filmelor cu 
adolescenți făcute 
până acum. Personaje 
pe care le-ați îndrăgit

■ din American Pie sau 
10 things I Hate About 
You sunt luate la miș
to în acesta parodie 
care nu iartă nimic!

030 Vrăjitoan (serial) 
130 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
330 Agentul VIP (r) 
530Vhm(s)

830 Chemarea străbunilor (s).' 
Cu: Shane Meier, William 
MacDonald, Kathleen Duborg 
930 Un cățel norocos (come- ’ 
die, SUA, 1998) 11:00 Ochi! 
negri (s) 12:20 Look who is} 
winning 1430 Acapulco Heat ’ 
(s) 15:30 Pitici de vară 1630 
Baronii (s) 17:30 Bere de la ș 
gheață 1830 Știri Național TV j 
20:00 Jara Iu' Papură Vouă 
(div.) 20:15 Fotbal: Farul Con
stanța - Dinamo (live) 22:15 
Arene însângerate (dramă, 
SUA 1989) 0:15 Emanuelle(s)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8'25 Imobiliare blitz (r) 9:45 
Spitalul All Saints (s, r) 10:45 
Tele RON 12'25 Quizzit- emi
siune interactivă 14:05 
Dragoste și putere (s) 14:40 
Iubire de frate (dramă, Italia, 
1998) 1625 Spitalul All Saints 
(s). Cu: Judith McGrath, 
Georgie Parker 17:25 SMURD 
- Misiune îndeplinită (r) 18:00 
Focus 19:30 Mondenii (r) 
20:00 CSI - Investigații (s) 
21:00 Anchetă militară (s) 
22:00 Jade - jocuri pericu
loase (SUA 1995) 24:00 Che
ful (SUA 1996)

PRO CINEMA
9:45 Cursa (film, r) 1230 Teo! 
(r) 13:15 Samurai Jack (s); 
13:45 Călătoriile lui Sinbad 
(ep, 1) 14:15 Drumul spre casă

i (s) 15:15 Entertainment News; 
’ (r) 1530 Dispăruți fără urmă I

(r) 1630 Divorțați... dar; 
împreună (r) 1730 Aproape

1 liber (comedie/acțiune, SUA
■ 1990) 19:00 Născut DJ (s)! 

20:00 Entertainment News ; 
20*20 Dispăruți fără urmă (s) > 
2130 Divorțați... darîmpre- ! 
ună (s) 2230 Tequila Sunrise 1 
(aCțJA.) 0:15 Dosarele X (s)

11:00 Mireasă la comandă 
(comedie, SUA, 2004) 12:30 
Prea multă dragoste (dramă, 
Germania, 2004) 14:15 Un 
antrenor în Africa (comedie, 
SUA, 1994) 1635 EleUtra 
(acțiune, SUA, 2005)17:45 Ce 
vrăji a mai făcut nevasta mea? 
(co., SUA, 2005) 19:30 Cine
ma, cinema,cinema 2030 Stu
dio 60 (Ep. 21) 20:50 O dă
dacă plină de surprize (come
die, Marea Britanie, 2005) 
2235 Roma - Farsalia (Ep, 7) 
2335 Roma - Micul Cezar (Ep. 
8) 030 Roma - Utica (Ep.. 9)

. . . ' 1;.: 
1 * t ‘ •«- f
630 Realitatea de la 6:00 6|45 
Ziarul Realității 7:00 Bună 
dimineața, România! 9:00 
Realitatea de la 9:00 10:00 
Realitatea de la 10:00 1130 
Deschide lumea 12:00 Reali
tatea de la 12:00 14:50 Rea
litatea bursieră 15:00 Reali
tatea de la 15:00 15:15 Fa
brica 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:05 
Realitatea zilei

7:00 Curse și fiare vechi 830 
Revoluția 4x4 9:00 Automo
bile americane recondiționate 
10:00 Vânătorii de mituri

1030 Euromaxx (r) 1030 Fab
ricat în Germania 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 1230
Știri 1230 Teleshopping 13:05 ; 11:00 Mașini pe alese: Golf
Escadrila albă (doc.) 13:30 12:00 Cele mai bune... bom-
Emisiune-concurs 14:00 bardiere 13:00 Curse și fiare
Teleshopping 14:35 Lumea vechi 14:00 Revoluția 4x4 
cărților 15:40 Videoclipuri 
muzicale 16:00 Esentze (r) 
17:00 Misiune imposibilă (r) 
1730 Pasul Fortunei 19:00 61 
Vine presai 2030 Trenul vieții.
Cu Liana Stanciu 22:00 High 
Life. Cu Monica Stan 2330 
Vedetele se întreabă (r) 2330 
Autentic live 030 Interzis. Cu 
Laura Andieșan

1630 Curse 1730 Automobile 
americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 21:00 Mărturia me- 
diumului 2230 Fenomene 
stranii 2330 Atelierul interna
țional de reparații auto 2430 
Brainiac. Maniaci ai științei
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Nu

reporter: Vă pregătiți să fiți 
prim-ministru? Sau poate vă 
pregătesc alții să deveniți 
prim-ministru...

Cristian Diaconescu: Nu, sunt

■ Diaconescu mizează 
pe un Guvern PSD conclus 
de către Mircea Geoană 
încă din acest an.

favoarea moțiunii"
5

AmplMirw «psrstslor radar în data de 24.08.2007:
- DN 7: Slmerla - Orăștle - limita jud. Alba;
■ DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limita jud. Arad;
■ Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
$1 Mlhal Emlnescu.

La „vânătoare" de jucării 
periculoase

Deva (D.I.) - Firma distribuitoare in 
România a Jucăriilor Mattel retrage de 
pe piață trei tipuri de jucării: mașini 
turnate tip „Sarge”, jucării cu magnet 
„Polly Pocket” și accesorii „Barbie and 
Tanner”, care pot provoca probleme 
medicale interne copiilor care le folos
esc. Din 20 august firma a pus la dis
poziția consumatorilor o linie telefonică 
gratuită (0 800 390 300) pentru ca 
aceștia să se poată informa în privința 
modului de retumare și de Înlocuire a 
Jucăriilor din gamele menționate.

Totodată, ANPC a demarat o acțiune 
de control la nivel național, având ca 
scop depistarea pe piața românească a 
jucăriilor respective. Prezența acestor 
Jucării în rafturi poate fi anunțată și la 
telefonul OJPC: 0254-214971.

tot felul de intoxicări. Sunt 
unii care cred că-mi pot folosi 
numele la întâmplare, dar m- 
am obișnuit și tratez ceva 
mai relaxat astfel de situații. 
Mircea Geoană a anunțat o 
asumare de responsabilitate 
din partea PSD. Nu vom avea 
doar prim-ministru, vom avea 
și un program de guvernare. 
Apoi, Mircea Geoană este cel 
care în mod deschis a condus 
campania în 2004, în urma 
căreia PSD, împreună cu PC, 
a obținut 37%. Totodată, este 
o practică uzuală ca președin
tele partidului să fie și can-

în flecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
to ața fel 
tocât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
ia 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
Asâ atât pe 
lândwie 
orerxrtaie 
ci Șf pe 
coloanele 
«erbcale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

7 3 8 4 5
5 3

5 8 1 6
8 9 6 7

3 1 7 2
9 6 1 2

2 3
6 4 1 2 9

Data nașterii: 2 iulie 1959, București 
Starea civilă: căsătorit

-..Studii: 1979-1983 - Facultatea de Drept a Universității din București; 1999 
- Doctorand al Fatuității de Drept- Universitatea București - tema „Protecția 
personalității umane prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului" 
Activitate profesională: martie 2004-decembrle 2004 - Ministrul Justiției; din 
2004 este președintele comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională din Senat și membru în comisia pentru pollticâ externă.
Funcție politică: vicepreședinte al PSD pe domeniul Politică internațională 
și relația cu comunitățile românești.

Descoperire arheologică importantă
■ Unul dintre cele mai 
importante monumente 
ale Daciei Romane, des
coperit la Sarmizegetusa. 
Sanda B ~ăniciu______________
sanda.hoca.i. iiformmedla.ro

Deva - Arealul Sarmizegetu- 
sei Ulpia Traiana oferă, a- 
proape în fiecare vară, noi 
semne ale istoriei pe melea
guri hunedorene. O echipă de 
arheologi de la Muzeul Națio
nal de Istorie a Transilvaniei 
(MNIT) a făcut în această 
vară, conform declarațiilor 
prof. Ioan Piso - coordonato
rul echipei, una dintre cele 
mai importante descoperiri -

Aspiratorul aduce focul

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

9785324161 

25671483 9' 
4316897251

4 5 2
8 3 7
9 6 1

8 1 6
2 4 9
3 7 5

3 7 9
1 6 5
2 8 4

1472986531
5 9 3 1 4 6 2 8 71 
86237519 4

1 7 5
2 9 4
6 8 3

4 6 3
5 8 1
7 9 2

9 2 8
6 3 7
4 5 1

384927561 
71586394 2 
6 2 9 4 5 1 3 7 8

3 1 8
7 4 6
5 2 9

6 5 4
9 2 8
1 3 7

7 9 2
5 1 3
8 4 6

hicepători Avansați

3B Un incendiu cauzat 
de o defecțiune la in
stalația electrică a dis
trus un apartament.

Hunedoara (D.I.) - Joi di
mineață, Viorica Corovancă, 
din Hunedoara, a vrut să 
aspire. Prelungitorul la ca
re conectase aparatul însă 
a făcut un scurtcircuit și 
bucătăria s-a aprins imedi
at. Deși în vârstă și cu pro
bleme de sănătate, Viorica 
Corovancă nu s-a pierdut 
cu firea și și-a anunțat ime
diat vecinii, care i-au sărit 
în ajutor. Până la sosirea 

didatul pentru 
prim-ministru. 
întâmpla după 
multe imponderabile, 
putem exclude nimic din
start, dar varianta normală e 
cea anunțată, mai ales că va 
depinde de un sprijin parla
mentar al primului-ministru 
și, evident, de președintele 
Băsescu care, pe baza unui 
dialog cu partidele, va trebui 
să propună un prim-ministru.

REPORTER: A fost o atitudine 
înțeleaptă a domnului Geoană 
să-și anunțe pretențiile pen
tru șefia Guvernului?

Cristian Diaconescu: A fost 
tratat foarte mult acest anunț 
ca o ambiție personală a lui 
Mircea Geoană. Eu știu că de 
fapt e semnalul unei asumări 
de responsabilitate.

REPORTER: E în stare președin
tele statului să-l nominalizeze 
premier pe Mircea Geoană?

Cristian Diaconescu: Dacă 
președintele Băsescu dorește

Capitoliul. Distinsul profesor 
s-a declarat, în urma desco
peririi făcute, extrem de mul
țumit pentru faptul că s-âu 
confirmat bănuieli vechi de 
25 de ani.

Capitoliul a fost scos la 
lumină în urma săpăturilor 
din zona templului lui Iupiter 
și al Triadei Capitoline, for
mată din Iupiter, Iunona și 
Minerva. Profesorul I. Piso 
precizează că, după modelul 
Romei, în fiecare oraș roman 
s-a construit câte un aseme
nea templu, iar cel descoperit 
acum în Țara Hațegului este 
deosebit pentru istoria Româ
niei.

Pe baza acestei descoperiri 

pompierilor, focul fusese 
stins, iar stăpâna locuinței 
- dusă la spital, pentru con
trol. Nu a rămas internată, 
medicii căzând de acord că 
starea sănătății ei nu a fost 
afectată. Pompierii susțin 
că siguranțele improvizate 
și instalația electrică îm
bătrânită a blocului au fost 
cauze favorizante ale inci
dentului. Incendiul s-a pro
dus în cartierul OT, pe 
strada Transilvaniei, unde 
blocurile au mai mult de 40 
de ani vechime, și puțini 
dintre proprietari s-au gân
dit să-și înlocuiască insta
lațiile electrice interioare.

Cristian Diaconescu e liderul PSD care se va ocupa îndeaproape 
de filiala PSD Bihor în perioada următoare. (Foto: Feher Jozsef)

stabilitate și dacă, într-a- 
devăr, PSD va prezenta nu 
numai un prim-ministru, ci și 
o majoritate care să sprijine 
premierul, atunci cred că ar 
fi obligatoriu. Nu văd cum, 
dincolo de ceea ce spune Con
stituția, președintele ar putea 
să aibă o altă variantă, cu 
atât mai mult cu cât o altă 
variantă de prim-ministru ar 
trebui să stabilească o majori
tate și e lesne de văzut în Par
lament că fără PSD e aproape
imposibil de stabilit o majori
tate.

REPORTER: Cum vedeți șansele 
de reușită ale moțiunii de 
cenzură?

Cristian Diaconescu: Chiar 
dacă vom conveni că trebuie 
să ne asumăm o marjă de 
imoralitate politică enormă în 
această țară, pentru că așa 
ne-am obișnuit, aș putea miza 
inclusiv pe votul celor care 
parcă acum se îndoiesc, 
respectiv PRM și PC, lăsând 
la o parte PNL, UDMR și 
minoritățile naționale. în-

Ruine romane la Sarmizegetusa
(Foto: Feher Jozsef)

se poate spune că, în mod ofi
cial, cultul lui Iupiter a fost 
adus în provincia Dacia în 
jurul anului 150, iar data 
dedicării a devenit cea mai

Balșa - 600 de ani
Deva (S.B.) - „Străveche va

tră hunedoreană”, astfel a fost 
intitulată manifestarea orga
nizată de către Primăria Co
munei Balșa, Consiliul Local 
Balșa și Căminul Cultural 
Balșa. Această manifestare va 
avea loc în zilele de 1 și 2 sep
tembrie 2007, cu prilejul îm
plinirii a 600 de ani de ates
tare documentară a comunei.

în programul manifestării 
de sâmbătă, ce se va deschide 
la ora 20.00, se va organiza o 
seară pentru tineret care va 
fi urmată de o discotecă în 
aer liber și un foc He tabără.

Duminică, evenimentul va 
continua cu începere de la 
ora 16.00, în satul Ardeu, 
unde va avea loc deschiderea

seamnă că 55-60% ar trebui să 
fie în favoarea moțiunii.

REPORTER: Ce ar trebui să fo
că PSD de urgență dacă a- 
Junge la guvernare?

Cristian Diaconescu: Va trebui 
să decidem măsurile pe care 
ar trebui să le luăm în pri
ma săptămână. Esențial ar fi 
să avem un buget de stat și 
un buget de asigurări sociale, 
pe baza căruia fiecare ce
tățean român să înțeleagă ce
va face PSD în 2008. Deci un 
buget de stat solid. Oricum, 
dacă va fi cazul, va fi un man
dat de doar un an, va fi un 
Guvern minoritar, format de 
un partid mai mare împreună 
cu altul.

REPORTER: Mai ține cont PSD 
de criteriul regional în de
semnarea candidaților?

Cristian Diaconescu: Da, pe 
această listă sunt și cei 
propuși de către regiuni, dar, 
vă spuneam, am decis ca 
ierarhia pe listă să fie decisă 
pe un sondaj intern.

mare sărbătoare a Daciei, 23 
mai, după calendarul Iulian.

Capitoliul se află în forul 
nou, al doilea al coloniei, 
primul fiind forul lui Traian. 
Arheologii nu au făcut decât 
o secțiune peste acest Capi- 
toliu, urmând ca în anii ur
mători să-l dezvelească pe tot, 
inclusiv curtea, unde este po
sibil să descopere multe o- 
biecte valoroase.

„Este unul dintre cele mai 
importante monumente ale 
Daciei Romane și până acum 
unicul. Oricum, rămâne uni
cul, ca prim Capitoliu al pro
vinciei”, a mai spus profe
sorul loan Piso, coordonato
rul echipei arheologice.

festivă a Muzeului de etno
grafie și folclor „Tezaur hune- 
dorean”.

Apoi, la Balșa, la ora 17.00 
va avea loc slujba de sfințire 
a sediului administrativ al 
Primăriei comunei Balșa, ur
mată de festivitatea de des
chidere a manifestării (ora 
18.00) în cadrul căreia se vor 
înmâna Diplome de Aur cu
plurilor care au peste 50 de 
ani de căsătorie.

Direcția Generală pentru A- 
gricultură - Hunedoara va 
premia pe cei mai buni cres
cători de animale ai comunei 
Balșa.

Seara zilei de duminică, 2 
septembrie, este rezervată u- 
nui amplu spectacol folcloric.

iiformmedla.ro
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POVESTEA 
CD - ULUI

• Succes. în 1985 „Brothers in Arms" al 
celor de la Dire Straits a devenit primul 
CD care s-a vândut în mai mult de 1 mi
lion de exemplare. Acesta rămâne până 
azi cel mai de succes CD. (C.P.)

Materialul substratului: 
Diametrul discului: 
Grosim i discului:

* Metalul de acoperire: 

Greutatea:
Toleranța de planeitate: 
Precizia poziției pistei: 
Adâncimea informației: 
Viteza de dtire: 
Sensul de rotație: 
-Sensul de citire: 
Yiteza de scanare: 

. Numărul de piste:
* Timpul de redare:

frecvența de eșantionare:' 
Răspunsul de frecvențe: 
Dinamică:

policarbonat
120 mm 

1,2 mm Ș 0,1 mm 
Aluminiu sau aur

-14 g 
Ș0,6° 

Ș 0,05 pm 
0,11 pm 

200 - 500 rot/min 
invers acelor de ceas 

dinspre interior spre exterior 
constantă între 1,2 și 1,4 m/s 

20.000 
74 min/650 MB

44.100 Hz
20 - 20.000 Hz 

98dB teoretic

t

w

Un sfert de secol de existentă
■ Primul CD audio 
produs a fost albumul 
„The Visitors" al cunos
cutei formații ABBA.

Deva (C.P.) - Tehnologia 
compact-disc a împlinit în 
această lună 25 de ani de la 
dezvoltarea sa de către com
paniile Philips și Sony, 
numărul CD-urilor vândute 
până în prezent depășind 200 
de miliarde de unități.

„Când Philips și Sony au 
început proiectarea tehnolo
giei CD, ținta noastră a fost 
să cucerim lumea”, a declarat 
inginerul Piet Kramer, care a 
făcut parte din divizia optică 
a Philips care a realizat teh
nologia compact-discului. 
„Philips și Sony au căzut de 
acord asupra unui standard 
deschis, care să poată fi folo
sit de toate companiile. A- 
ceastă abordare a fost o pre
mieră pentru Philips”, a mai

Circa 200 de miliarde de Compact Disk-uri s-au vândut în lume 
până la Ora actuală (Foto: arhivă)

spus Kramer. Reprezentantul 
companiei a declarat că 
Philips și Sony nu și-au 
imaginat, la început, că CD-ul 
va fi adoptat de industria 
computerelor și de cea a di
vertismentului ca metodă de

stocare a altor date în afara 
muzicii.

Cele mai multe CD-uri puse 
în vânzare, la început, con
țineau în special muzică cla
sică. Capacitatea maximă a 
unui CD, de o oră de sunet,

A
a fost extinsă la 74 de minute 
special pentru a putea cuprin
de în întregime Simfonia a 
IX-a a lui Beethoven.

Compania Philips consi
deră că împătimiții muzicii 
clasice sunt mai înstăriți 
decât fanii muzicii pop și 
rock, iar aceștia își puteau 
permite să compere CD-uri și 
playere, care la început erau 
scumpe. Primele modele de 
aparate de redare pentru CD- 
uri costau circa 2.000 de 
guldeni olandezi, sumă care 
astăzi ar însemna (ținân’d 
cont de inflație) în jur $e 
2.000 de dolari.

Vânzările de CD-uri au 
scăzut în ultimii zece ani, îh 
vreme ce vânzările de pe 
Internet au crescut. Peste trei 
ani, vânzările de pe Internet 
vor constitui un sfert din 
vânzările de muzică de la 
nivel mondial, potrivit Fede
rației Internaționale a Indus
triei Fonografice. ;tj

Cum se fabrică un CD
Deva (C.P.) - Realizarea în 

serie a unui CD implică exis
tența originalului care ur
mează a fi replicat. Datele de 
pe acesta sunt trecute printr- 
un codor care generează sem
nalul folosit de laserul care 
„gravează” așa-numitul „tată” 
sau imaginea în negativ a 
viitorului CD.

Producția în serie se rea
lizează prin injectarea de poli
carbonat la o temperatură de 
345°C. în finalul procesului 
tehnologic are loc o verificare 
optică cu ajutorul unui scan
ner cu soft dedicat, în urma 
căreia CD-urile cu imper

fecțiuni sunt sortate separat. 
Pentru ca CD-ul să fie com
plet, pe suprafața lăcuită se 
face tipărirea prin metoda 
serigrafică. Imaginea policro
mă care urmează a fi impri
mată este descompusă în cu
lorile de bază ale serigrafiei. 
Tipărirea se face pe o mașină 
specializată care încarcă, cen
trează, imprimă cele 4 culori 
și descarcă CD-urile automat. 
Productivitatea este de 1 CD 
la fiecare secundă. Pentru 
certificarea calității, CD-urile 
sunt testate aleator la înce
putul seriei și apoi la fiecare 
1000 de bucăți.

a
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1938 Inginerul englez Alec Reeves inventează sistemul de codare al 
viitorului CD. denumit PCM (Pulse Code Modulation), care însă la acea dată 
nu a avut utilitate practică. ;
1978 în luna mai. Philips prezintă pentru prima oară Compact Discul, 
care avea atunci un diametru de 11 cm, folosea codarea PCM (puls code 
modulation) în cuvinte de 14 biți și nu folosea nici un sistem de corecție 
a erorilor.
1980 Philips și Sony anunță începutul colaborării pentru dezvoltarea și 
comercializarea CD-ului. Principala contribuție de la Sony a fost echipare®1 
CD-ului cu un corector de erori. ,:'Ț
1982 Philips și Sony publică standardul GE-ului sub denumire» de Red 
Book.
1982 în Octombrie, primele CD-uri și aparatele de citire aMante sunt 
lansate în Japonia. CD-ul avea acum forma cunoscută. Timpul de redare 
este de 74 de minute.
1983 CD-ul estelanșat și jn EuropjțțAnqlia, 
1986 Philips, So 
destinate calculata
1989 Apare prima unitate de înregistrat CD-R, care costă 100.000 S.

J-r

Nokia 1600
5 EUR

Sagem my202C Nokia 3110 classic
19 EUR 99 EUR

zi de vară până-n i
Abonează-te la Orange pentru 2 ani și ai:
■ 50% reducere pentru apelurile naționale în timpul săptămânii, 8 luni
■ 70% reducere pentru apelurile naționale în weekend, 8 luni
■ 200 de minute naționale + 200 de minute în rețea valabile 3 luni

I 1

■ 150 de mesaje scrise în rețea cu 1,5 euro/lună, 3 luni
■ trafic inclus dublu pentru pachetele Mobile Internet 5-50 MB, 8 luni
■ 25 de minute naționale lunar, pe viață
■ abonament gratuit 3 luni

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

20 de euro reducere suplimentară la telefoanele: 
BenQ-Siemens S68, Motorola W220, Motorola W375, Motorola L7e, SPV C100, 

Sony Ericsson K610Î, LG KG810, Motorola Z3, Sony Ericsson W710i 
până la 31 august

hr alte surprize te așteaptă în magazine

pretato nu includ TVA; «torta este valabilă in București și județul Ilfov și în județele Arad, Argeș, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș Severin, Călărași, Constanta, Dămbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, 
Suceava. TotecmiMi, Tuto VNcea și Vrancea; ofertă valabilă pană la 16 septembrie pentru abonamentul de 3 euro, pe 2 ani; telefoane în limita stocului; prețul pentru telefonul Nokia 3110 classic este valabil pentru abonament pe 1 an, 
resta pețuritor sirt vatăbie pentru abonanent pe 2 am; Sagem my202C și Samsung C520 sunt disponibile după 10 august; oferta de date este valabilă pentru pachetele Mobile Internet cu trafic indus între 5 și 50 MB activate pe 2 
ani pe aceiași SM cu servicae de voce; minutele internaționale sunt valabile pentru apeltrie către fix si mobil în Europa, Israel, SUA și Canada
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M Intiiriln rlo nimnac-■ Loturile de gimnas
tică ale României au 
obiective modeste la 
CM din Germania.

• Turneu internațional. Clubul Cetate
Deva va organiza, în zilele de 28-29 
august, un turneu internațional la Deva la 
care au fost invitate două echipe din Ser- 

ijibia și una din Ungaria. Cu ocazia turneu- 
. • lui va avea loc și prezentarea lotului de

handbaliste de la Cetate Deva pentru 
viitorul sezon competițional. (C.M.)

„Război rece" la „Cupa de 
vară"

Hunedoara (C.M.) - Relațiile reci dintre 
cluburile de tenis din județ au ieșit la 
iveală și la startul turneului dotat cu „Cupa 
de vară” care a început, ieri, la Hunedoara. 
Din cauza rivalităților nejustificate, numai 
CS Constructorul și SCM Deva, cluburi care 
sunt implicate oarecum în organizarea com
petiției, și-au trimis sportivii la turneu, în 
vreme ce de la cluburile Siderurgica și Har- 
tim din Hunedoara nu participă nici un 
sportiv. „Mă deranjează că de la cluburile 
din municipiul Hunedoara și din județ au 
venit foarte puțini sportivi, deși competiția 
este înscrisă în calendarul oficial al FR 
Tenis”, explica Lunela Maier, președinta 
Asociației Județene de Tenis.

ft „Cupa de vară” este organizată de Aso
ciația Județeană de Tenis în colaborare cu 
Federația Română de Tenis și îi va răsplăti 
cu 100 de puncte de categoria a IV-a pe cei 
care vor câștiga finalele. La întreceri par
ticipă sportivi de la cluburi din Sibiu, 
Tg.Jiu, Brașov, Botoșani, București, Orăștie, 
Hațeg, și Deva.

T

începe Cupa de vară la tenis (Foto: Traian Mânu)

Etapă amânată
Deva (C.M.) - Comitetul de Urgență al 

FRF a modificat data de disputare a etapei 
a cincea a Cupei României, în care vor 
intra în cursă formațiile din Liga I. Inițial, 
etapa a cincea trebuia să se dispute pe 12 
septembrie, dar în acea zi a fost introdusă o 
etapă intermediară a Ligii a II-a și a IlI-a, 
așa că oficialii FRF au devansat meciurile 
din Cupa României. Echipele din Liga I vor 
intra în competiție în faza următoare, mai 
exact în șaisprezecimile de finală.

„Neamțul" vrea la Euro
București (MF) - Antrenorul-jucător al 

echipei FC Vaslui, Dorinei Munteanu, își 
dorește să evolueze cu echipa națională a 
României la turneul final al Campionatului 
European din 2008.

„îmi doresc să joc la turneul final al 
Campionatului European. Este posibil, dar 
în momentul de față mă gândesc mai puțin 
la acest lucru. Depinde de mai mulți fac
tori: dacă voi juca bine, dacă voi fi sănătos 
și dacă echipa se va califica. Numai așa voi 
putea juca și la europene. Este cam departe 
Campionatul European, dar cine nu are un 
obiectiv clar nu poate să-l îndeplinească. 
Acum mă gândesc la meciul cu Universi
tatea Cluj”, a spus Munteanu. Liderul 
selecțiilor la echipa națională a precizat că 
se bucură de revenirea în rândul „tricolo
rilor”.

Deva (C.M.) - Gimnastica, 
sport la care România a fost 
mulți ani „regina lumii”, nu 
mai are pretențiile de altă
dată. Pentru Campionatele 
Mondiale de la Stuttgart (1- 
10 septembrie), președintele 
FRG, Adrian Stoica, a anun
țat, ieri, obiective modeste, 
cerința minimă obligatorie 
fiind calificarea la JO, nu

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

Lotul feminin
Cătălina Ponor, Sandra Izbașa, 
Steliana Nistor, Daniela Druncea, 
Anamaria Tămîrjan, Cerasela 
Pătrașcu și Andreea Gdgore. 
Antrenori: Nicolae Forminte, 
Maria Bitang, Lucian Sandu și Li
liana Cosma.
Lotul masculin
Marian Drăgulescu, Răzvan Șela
riu, Daniel Popescu, Flavius Koczi, 
Robert Stănescu, Adrian Bucur și 
Alin Jivan. Antrenori: Dan Grecii, 
Aurelian Georgescu, Ștefan Gal 
și Adrian Sandu.

Război între vecini
în Cupa României
■ Mureșul va juca cu 
Corvinul, iar Minerul 
Lupeni cu Jiul în faza 
IV-a a competiției.

a
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Deva - Minerul Lupeni va 
juca, pe teren propriu, cu Jiul 
Petroșani, într-un meci al 
orgoliilor între echipele-fa- 
nion ale Văii Jiului. Mureșul

Antrenor optimist
Deva (C.M.) - Gică Barbu, 

antrenorul Mureșului Deva, s- 
a arătat foarte optimist în 
privința noului sezon, afir
mând că echipa sa va încheia 
campionatul în prima jumă
tate a clasamentului, deși 
pornește la drum cu statutul 
de nou-promovată. „Judecând 
prin prisma condițiilor de 
pregătire care ne sunt oferite 
de conducerea clubului, ar 
trebui să ne clasăm pe unul 
din primele zece locuri ale 
ligii secunde. Neîndeplinirea 
acestui obiectiv ar putea fi 
înțeleasă numai prin lipsa de 
experiență a jucătorilor”, co
menta Gică Barbu.

Tot pe fondul părerii foarte 
bune pe care o are față de 
conducerea clubului devean, 
Gică Barbu și-a prelungit pen
tru încă doi ani contractul cu 
Mureșul, refuzând alte oferte 
mai tentante financiar. „Am 
ales să rămân la Deva, întru
cât conducătorii clubului simt 
oameni de cuvânt și își ono
rează promisiunile”, a spus 
Barbu, pentru a-și justifica 
decizia.

Gică Barbu (Foto: Traian Mânu)

si-a pierdut

Cătălina Ponor (Foto: Traian Mânu)

cum

Sandra Izbașa

medalii cât mai multe 
era în epoca Belu - Bitang. 
„Obiectivele noastre sunt 
una-două medalii și unu-două 
locuri patru-șase. Mai mult 
decât medaliile contează cali
ficarea la Olimpiadă, întrucât 
CM de la Stuttgart reprezintă 
singurul criteriu de calificare 
pentru JO de la Beijing 2008”, 
a spus Stoica.
Antrenori optimiști

Nicolae Forminte și Dan 
Grecu, antrenorii loturilor fe-

Deva va întâlni, pe stadionul 
Cetate, pe Corvinul 2005 Hu
nedoara, într-o partidă care 
ar putea stabili cine e nu
mărul unu pe Valea Mure
șului. Miza jocurilor s-ar pu
tea însă să nu fie una prea ri
dicată, întrucât e foarte posi
bil ca echipele să nu fie inte 
resate de calificarea în fazele 
superioare ale Cupei. E posi
bil ca și strategia cluburilor 
hunedorene din liga secundă 
să fie similară cu cea a clu- 

reducere suplimentară

Motorola W375

45 EUR
25 EUR

BenQ-Siemens S68
25-EUR
5 EUR

99 EUR 135 EUR

www.orange.ro
ofertă valabilă pentru abonamente de 3 eura, Flexibil și de famdie pentru 2 ani: 
tetefoană tn limita stocului; prețurile nu includ TVA

minin și masculin ale Ro
mâniei, au desemnat sportivii 
care vor participa în proba de 
individual compus. La mas
culin, vom fi reprezentați de 
Răzvan Șelariu, Daniel Po
pescu și Flavius Koczi, iar la 
feminin de Sandra Izbașa și 
Steliana Nistor. „Avem șanse 
să depășim obiectivele, dar 
vrem să fim realiști și să nu 
ne hazardăm să anunțăm că 
vom lua tot”, a precizat Nico- 
lae Forminte. Antrenoarea 
Mariana Bitang, care s-a ocu-

Partidele de fotbal se desfășoară în sistem elinii or iu

burilor din liga a IlI-a care au 
invocat că această competiție 
mai mult îi încurcă și îi pune 
la cheltuieli care nu-și au ros-

până la 31 august

Motorola L7e
109 EUR
89 EUR

Motorola Z3
1SS-EUR
149 EUR

pat de pregătirea Cătălinei 
Ponor, cooptată în lot pe ulti
ma sută de metri, a declarat, 
ieri, că a fost impresionată de 
dorința gimnastei de reve
nire. „M-a surprins seriozi
tatea Cătălinei din pregătiri. 
Faptul că după un an de 
pauză s-a implicat atât de se
rios i-a impresionat pe oa
menii care nu se așteptau la 
o revenire a ei în prim plan. 
Ea va concura la două sau 
trei aparate și sper să intre 
în tot atâtea finale”, a spus 
Mariana Bitang.
Lăudată de Nadia

Fosta gimnastă Nadia Co- 
măneci a declarat, ieri, că 
sportiva Cătălina Ponor poate 
câștiga medalia de aur la 
bârnă la CM, deoarece are un 
exercițiu de mare valoare. 
„Trebuie să-și facă bine exer
cițiul, o mică greșeală o va 
scoate din competiție. Dacă 
va reuși să concureze fără 
greșeală poate lua titlul mon
dial”, a spus Comăneci. Nadia 
a menționat că nu va fi pre
zentă la Campionatul Mondi
al de gimnastică de la Stut
tgart, însă a ținut să le ureze 
succes echipelor României.

tul. Jocurile sunt programate 
să se desfășoare în. sistem 
eliminatoriu, într-o singură 
manșă, miercuri 29 august.

SPV C100
108 EUR
89 EUR

a
Sony Fricsson W710i 

,m-EUR 
1149 EUR

informmedla.ro
http://www.orange.ro
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• Loturile la gimnastică. Președintele 
F.R.G., Adrian Stoica, a anunțat compo
nența loturilor României, care vor partici
pa la Campionatele Mondiale de la 
Stuttgart. Lotul feminin este compus din: 
Cătălina Ponor, Sandra Izbașa, Steliana 
Nistor, Daniela Druncea, Anamaria Tămîr- 
jan, Cerasela Pătrașcu și Andreea Grigore. 
La masculin, gimnaștii sunt: Marian 
Drăgulescu, Răzvan Șelariu, Daniel Popes
cu, Flavius Koczi, Robert Stănescu, Adrian 
Bucur și Alin Jivan.

Am fi putut bate pe oricine

Modificare
București (MF) - Co

mitetul de Urgență al 
Federației Române de 
Fotbal a modificat data 
de disputare a etapei a 
cincea a Cupei Româ
niei, aceasta fiind repro- 
gramată pentru 5 sep
tembrie.

Nu e uitată
București (MF) - Fos

ta atletă Gabriela Szabo, 
aleasă membru In Comi
tetul de femei al Federa
ției Internaționale de 
Atletism (IAAF), a de
clarat că până la momen
tul numirii crezuse că 
lumea uitase performan
țele ei sportive.

Gabriela Szabo (Foto: epa)

Marco Materazzi
(Foto: EPA)

S-a acci
dentat
Roma (MF) - Fun
dașul echipei Inter- 
nazionale Milano, 
Marco Materazzi, s-a 
accidentat la coapsa 
dreaptă în medul pe 
care naționala Italiei 
l-a pierdut în 
deplasare, scor 1-3, 
în fața reprezentativei 
Ungariei, și va lipsi 
mai multe 
săptămâni.
„Un diagnostic precis 
va fi dat în zilele 
următoare", a spus 
Fenetti, medicul 
naționalei Italiei.

■ Presa turcă e de pă
rere că nici Olanda, nici 
Spania nu ne-ar fi stat în 
cale în meciul de miercuri.

București (MF) - Cotidianul 
Milliyet notează că naționala 
României, care s-a impus, cu 
scorul de 2-0, în fața Turciei, 
într-un amical disputat la 
București, ar fi putut câștiga 
și dacă ar fi avut ca adver
sară Spania sau Olanda.

„România va participa anul 
viitor cu șapte echipe în cu
pele europene. Este o echipă 
55........ —..................................

România e o echipă bine formată

Cotidianul Milliyet

bine formată și ar fi putut în
vinge și dacă adversara sa ar 
fi fost Spania sau Olanda. Da
că și în Turcia se va asigura 
o înțelegere bună între clubu
ri și echipa națională, ca în 
România, să nu mire pe nime
ni dacă următorul meci din
tre România și Turcia va fi în 
finala Cupei Mondiale din 
2010”, menționează Milliyet, 
într-un editorial semnat de 
Ugur Meleke.

„Nu am reușit nici acum să 
învingem România”, a titrat 
Milliyet pe prima pagină, în 
timp ce la rubrica sport a no
tat: „Echipa națională în va

canța de vară”. „Naționala 
Turciei a plecat din nou capul 
în fața României, pe care nu 
a mai învins-o de 42 de ani”, 
adaugă sursa citată.

„Test care înfioară” este 
titlul unui articol apărut în 
cotidianul Hurriyet. „Echipa 
națională a dezamăgit în tes
tul dinaintea meciurilor cu 
Malta și Ungaria. România, 
care a condus jocul cum a 
dorit, a câștigat prin golurile 
lui Dică și Mutu, și a ratat de 
două ori mai mult decât a 
înscris”, se precizează în Hu
rriyet. Hurriyet subliniază 
jocul slab al echipei Turciei. 
„Când ne spuneam că vom 
urmări un meci frumos al 
naționalei noastre, am fost 
șocați de numeroasele atacuri 
ale României. A doua repriză 
a fost exact ca un coșmar. 
Golul lui Dică a redus la zero 
organizarea de joc a echipei 
noastre, care oricum era 
proastă”, scrie Hurriyet.

„Lecție amicală și dureroa
să”, a titrat Sabah. „România 
a fost unica stăpână a terenu
lui”, notează jurnalul, care 
menționează că în minutul 25, 
în tribuna în care se aflau 
fanii turci au avut loc alter
cații, iar forțele de ordine 
care au intervenit pentru a 
calma spiritele i-au bruscat 
pe suporterii naționalei Tur
ciei. „Fanii au reacționat fo
losind bețele de la steaguri”, 
adaugă Sabah.

Mutu și Dică, îmbrățișați, au fost artizanii victoriei României, punc
tând după pauză (Foto: EPA)

Nicoliță, nu Nicoleta

„Coșmar de 42 de ani” este 
titlul unui articol din Star, 
care face o confuzie în croni
ca meciului, scriind în loc de

Nicoliță, Nicoleta. “
„Nu cumva să audă cine

va”, a titrat Akșam, precizând 
că Turcia s-a prezentat ex
trem de prost în partida cu 
România.

Anglia - Germania 1.-2 
Norvegia - Argentina 2-1 
Elveția - Glanda 2-1 
.Bosnia' - Croația 3-5
Ungaria - Italia 3-1

Suedia - SUA 1-0
Grecia - Spania 2-3 
Algeria - Brazilia 0-2
Rusia - Polonia 2-2 
Belarus - Israel 2-1 
Ucraina - Sîbeliistar 2-1 
Tunisia - Guineea 1-1 
Coasta de FBdeț - Egipt 0-0

Scoția - Africa de Sud 1-0 
Japonia - Camerun 2-0 
Sudan - EiKia 1-0 
tetania - Moldova 1-2 
Bulgaria - țara Galilor 0-1 
Lituania - Turidnenlstan 2-1 
Danemarca - Irlanda 0-4 
luxemburg - Georgia 0-0 
Macedonia - Nigeria 0-0 
Islanda - Canada, 1-1
Muntenegru - Slovenia i-K 
Albania -Malta 3-0 
Ecuador - Bolivia 1-0 
Paraguay - Venezuela 1-1 
Costra Rica - bana 1-1
Mexic - Columbia 0-1.

ȘclllSC Id «illli Fosta gimnastă
Nadia Comăneci a declarat, joi, că
sportiva Cătălina Ponor poate câștiga 
medalia de aur la bârnă la CM de la 
Stuttgart, din perioada 1-9 septembrie, 
deoarece are un exercițiu de mare va
loare. (Foto: EPA)

Surpriză de proporții. Ungaria a furnizat, 
într-o partidă de verificare, o mare surpriză, trecând 
de campioana mondială Italia, pe propriul teren, cu 3-1. 
După golul lui Di Natale, din min. 49, maghiarii au 
răspuns prin Juhasz - min. 61, Gera - min. 66, penalty 
și Feczesin - min. 76. (Foto: epa)

: W PRELIMINARIILE C.E........
București (MF) - Rezultate înregistrate în preliminariile Campionatului Euro
pean din 2008:

Grupa A__________________________________
Armenia - Portugalia 1-1
Finlanda - Kazahstan 2-1
Belgia - Serbia 3-2
Clasament: 1. Polonia 19 p (9 j), 2. Finlanda 17 p (9 j), 3. Portugalia 15 p 
(8 j), 4. Serbia 14 p (8 j), 5. Belgia 10 p (9 j), 6. Armenia 8 p (8 j), 7. Kazah
stan 6 p (9 j), 8. Azerbaidjan 5 p (8 j).

Grupa D________
San Marino - Cipru 6-1
Clasament: 1. Germania 19 p (7 j), 2. Cehia 14 p (7 j), 3. Irlanda 13 p (7 j), 
4. Slovacia 9 p (7 j), 5.Țara Galilor 7 p (6 j), 6. Cipru 7 p (7 j), 7. San Mari
no 0 p (7 j).

.. Grupa E
Estonia - Andorra 2-1
Clasament: 1. Croația 17 p (7 j), 2. Israel 17 p (8 j), 3. Rusia 15 p (7 j), 4. 
Anglia 14 p (7 j), 5. Macedonia 7 p (7 j), 6. Estonia 3 p (8 j), 7. Andorra 0 
P (8 j).

Robben pleacă, vine Belletti
București (MF) - Oficialii 

clubului Chelsea Londra l-au 
cedat pe atacantul olandez 
Arjen Robben la echipa Real 
Madrid și l-au achiziționat pe 
fundașul brazilian Juliano 
Belletti de la formația FC Bar
celona.

Pentru cedarea internațio
nalului olandez, adversarul 
României în preliminariile 
Campionatului European din 
2008, Chelsea va încasa 36 de 
milioane de euro.

Clubul Real Madrid a anun
țat că Robben, în vârstă 23 de 
ani, va semna un contract pe 
cinci sezoane după ce va efec

tua vizita medicală.
Robben este al treilea jucă

tor olandez achiziționat de 
Real Madrid în această vară, 
după mijlocașii Wesley Sne- 
ijder și Royston Drenthe.

Fundașul brazilian Juliano 
Belletti, în vârstă de 31 de 
ani, a semnat un contract pe 
două sezoane cu Chelsea, ur
mând ca FC Barcelona să în
caseze 5,5 milioane de euro.

Brazilianul a reușit golul 
victoriei pentru FC Barcelona 
în finala Ligii Campionilor 
din 2006, câștigată de catalani, 
scor 2-1, în fața formației Ar
senal Londra.

Grupa F
Irlanda de Nord - Liechtenstein 3-1
Clasament: 1. Suedia 18 p (7 j), 2. Irlanda de Nord 16 p (7 j), 3. Spania 15 
p (7 j), 4. Danemarca 10 p (6 j), 5. Liechtenstein 4 p (8 j), 6. Islanda 4 p (7 j), 
7. Letonia 3 p (6 j).

Fotbalistul olandez Arjen Robben va evolua, în cele din urmă, în 
Capitala Spaniei (Foto: epa)

Brazilianul schimbă tricoul Realului pentru cel al Romei, sem
nând pentru cinci sezoane (Foto: epa)

Cicinho la Roma
■ Roma (MF) - Fundașul bra
zilian al echipei Real Madrid, 
Cicinho, a semnat un contract 
pe cinci sezoane cu gruparea 
AS Roma, la care este legiti
mat Adrian Piț, a anunțat 
clubul italian, citat de AFP.

Pentru transferul interna
ționalului brazilian, AS Roma 
va trebui să plătească nouă 
milioane de euro.

Cicinho, în vârstă de 27 de 
ani, a evoluat timp de două 
sezoane la Real Madrid, club 
la care a venit în vara anu
lui 2005 de la Sao Paulo.

Fundașul brazilian a câști
gat Cupa Mondială a cluburi
lor în 2005 cu Sao Paulo, titlul 
în Spania cu Real Madrid 
(2007) și Cupa Confederațiilor 
In 2005 cu naționala Braziliei
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I V^pdap.2 camere (03)

• Deva, Afeea Romanilor, etaj 3, semideco- 
| mandate, cu îmbunătățiri, preț 95.000 lei, 
i negociabil. Relații la tel. 0723/382020.

(11/23.08)

• Deva, Decsbal, vizavi de Auto-motd, deasupra 
agenției Loto-orono. preț so.ooo euro, negociabil. 
Tel. 0788/775714. (T)
• Deva, zona Miorița confort 1, contorizâri apă, 
gaz; preț (35.000 lei. Tel. Tel. 223336. (T)

i • urgent, semidecomandate, ultracentral,
1 Decembrie, Deva etaj 2, foarte bine I 

! întreținut, ocupabll imediat, preț 46.000 , 
I euro,' negociabil; merită văzut. Tel.

0745/888619.(7/23.08)

• zona Gejdu ■ central, bloc de cărămidă, cu 
balcon mare închis, centrală termică, termopan, 
fără modificări, preț 135.000 lei, negociabil, tel. 
0723/251498,0788'1.65702,232808 '44)
• zona Decebal - Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balCvane posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
16500 lei, negociabil, tel. 0745/302200,232808. 
0788/165703. (A4)
• Zona Frofi, 55 mp, etaj 2, cu balcon mare, 
geam ia baie, bucătărie mare, fără modificări, 
parchet, vedere la stradă, bine întreținut, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, negociabil, tel. 
078»/16Ș/0? 0723/251498,232808. (A4)

» zona Asteria, etaj 2, cu balcon, centrală 
termică, termopan, modificat, renovat recent, 
ocupabil imediat, preț 118.000 lei. negociabil, tel. 
.232808,0723/251498,0788/165702. (A4)
» zorta Miriști, etaj 1, decomandate, 56 mp, cu 2 
balcoane, boxă, bucătărie modificată, parchet, 
greși faianță, preț negociabil, tel. 0786/165702, 

J1493.232808.(A4)
v ■. k ■3><ngă ■ ultracentral, etaj 3, deco- 

MMtfâte. "-’e modificată, vedere pe 2 
barp, prci 165.900 lei, tel. 0788/165702, 
0745/302200.232808. (A4)
• Dacia, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță, 
cjntorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Mineralei, 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)
• Ai. Jiului, et. 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)'

f > »bd. luliu Maniu, semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
»urgent, zona I. Corvin, et. intermediar, 
amenajări moderne, centrală termică preț 
150.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
,• urgent, zona Bălcescu, dec., balcon, fără 
amenajări, preț 46.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)

Cumoa*' ap. 2 camere (04)

» urgent, apartament 2 camere, în Deva, zonele: 
Progresului, b-dul. Decebal, Gojdu, Dorobanți, 
iBălcescu, se oferă de la 120.000 lei până la 
.160.000 iei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață, tel. 0730/474275,0723/251498,232808. 
;(A4'

Vând âp. 3 camere (05)__________
o Deva, zona Gojdu, semidecomandate, 60 mp, 
preț 155.000 lei. Tel,0745/253413. a)
• urgent, apartament 3 camere, zona Dacia, etaj 
intermediar, amenajat cu parchet, gresie, 

B faianță preț 115.000 lei, neg., tel. 0723/251498, 
” 6788/165702,’232808. (A4)

o zona Dorobanți, etaj 2 din 4, bloc nou, 80 mp, 
cu 2 băi, 2 balcoane, centrală termică amenajat, 
modificări, parchet,' gresie, faianță poziție 
deosebită, vedere pe 2 părți, preț negociabil, 
Relații la telefoane 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4)

Suntem 
numărul 1 
în județul 

Hunedoara!

cuvânt

I ■ așteptăm la sediui Cuvântul Libe* 
din Deva, B-dul 22 Decembrie, 

ie I7A, clădire Cepromin, parter cu 
EEAWIjfellNĂWijteSSE

Anunțuri? deangajare? 
Comemorări?
Decese?
Vânzării//cumpărării auto? 
Anunțuri imobiliare?3

■ Prestării //solicitării 
servicii?
IVI a tr i m o n i a I e
Felicitări?

• zona Astoria, etaj 3, cu balcon, centrală 
termică termopan, modificat, uși noi peste tot, 
renovat recent, ocupabil imediat, preț 155.000 lei, 
negociabil, tel. 232808,0723/251498,0788/165702. 
(A4)
• decomandate, zona Mărăști, contorizări, 
modificări, bloc de cărămidă zonă liniștită preț 
170.000 lei, neg, tel. 0723/251498, 0788/165702, 
232808 (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică modificări la 
bucătărie, posibil și mobilat, preț 184.000 lei 
negociabil tel. 0730/474275,0788/165703,232808. 
(A4)
■ decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 bă, 
2 balcoane, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 240.000 lei, neg, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808 (A4)
• Mihai Viteazul, dec., et 2, CT, 2 bă, parchet 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Prwpesui, et 1. dec, neamenajat 2 bă, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• I ianti, et 4, amenajat geamuri termopan, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 1751X10 
RON, tei. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidec, baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, geamuri termopan, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet geamuri termopan, preț 65.000 euro, 
neg„ tel. 0745/367893.442)

• Proprietar, vând urgent casă tip vilă 
aparținând de Devă finisată la cheie, 
construcție 2007, 6 camere, 3 băi, living, 
bucătărie, garaj dublu, beci, balcon, teraâ 
60 mp, st 530 mp, fs 22 m, preț 155.000 euro. 
TeL 0723/025015. (10/20.08)

• vilă in duplex, sc 350 mp, D+P+l, Deva, 
construcție nouă două livinguri, două băi, 
bucătărie, două dormitoare, terasă 
acoperită Tel. 0768/340262. (10/16.08)

Vând case de vacanțâ (15)

• cabană P+l, cu 600 mp teren aferent, zona 
Râu Mare Retezat Tel. 0744/515484. (D
• casă de vacanță P+l, cu terasă în stațiunea 
Geoagiu-Băi. Relații tel. 241044 după ora 17. (D
• iigent și avantajos, cabană la Căprioara, 700 
mp teren, apă curent livadă cu pomi fructiferi, 
preț 30.000 euro, negociabil.T el. 0721/OS313. (T)

Vând case la țarâ (17)

• casă cu anexe gospodărești și 5 ha teren, 
în satul Ohaba, comuna Lăpugiu de Jos. Tel. 
0726/422054.(12/23.08)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet gresie, faianță bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro, nego
ciabil, tel. 0788/165 703,0745/302200,232808 (A4)

Vând case, vile (13)

• casă 3 camere, baie, bucătărie, anexe, apă 
gaz, teren 1100 mp, preț 100.000 euro. Tel. 
0722/564004. (T)
• casă 4 camere, hol, baie, anexe, centrală 
termică curte, în Simeria, preț negociabil. Tel. 
0721/368799. (T)

• casă 2 a , grădină 800 mp și teren 2700 
mp, în Sarmizegetusa, preț 60.000 lei, negociabil. 
Tel. 0788/775714. (T)
• casă 2 corpuri, anexe, curte, grădină apă 
curentă curent trifazic, telefon, antenă Digi, în 
Bârcea Mică Tel. 236944. (T)
• casă cu 3 camere, veche, neîntreținută în 
localitatea Pojoga, comuna Zam, preț 25.000 lei. 
Tel. 219314. (T)
• casă cu anexe și grădină preț negociabil. Tel. 
0258/745079. (T)
• casă curte, grădină, fântână teren arabil, 
pădure, la 16 km de Deva, și Volvo 244, CI, 
numere noi. Tel. 0721/614402. CT)

Vând garsoniere (19)

• Deva, Al. Viitorului - Gojdu, preț negociabil,
urgent. Tel. 0721/235306., , 2.(6/21.08)
• Deva, zona Progresul, cu îr ri decoman
date, 38 mp, bloc nou, preț 95.000 lei, negociabil. 
Tel. 0745/253413. (T)
• str. Eminescu, 40 mp, încăperi decomandate, 
modificări la bucătărie, termopan. parchet, 
gresie, faianță ușă metalică ocupabilă imediat, 
preț 76.000 lei, negociabil, tel. 0788/165702, 
232808 0723/251498. (A4)
• zona Dorobanți, etaj 1, decomandate, 40 mp, 
cu balcon, contorizări totale, preț 115.000 lei. 
negociabil, tel. 232808,0723/251498,0788/165702. 
(A4)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, C.T., zona 
Dacia, preț 70.000 RON. neg, tel. 0741/154.401, 
227542 seara. (A2)
• urgent, dec, bucătărie, baie, supr. mare, zona 
G.Enescu, parter, preț 90.000 RON, tel. 
0741/154.401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, etaj intermediar, zona 
Daica, preț 69.000 RON, tel. 0741/154.401,227542 
seara (A2)

AutoCord DtvaiBd 22det,a 4.ldbfa!t 02S4 2245 44 
vanzangautocord.ro, UNvwautocovd.ro
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• semidec, bucătărie, baie, faianță, gresie, 
contorizări, parter, zona Bejan, preț 60.000 RON, 
tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)
• urgent, semidec, bucătărie, baie, faianță 
gresie, balcon, parchet, contorizări, zona gării, 
preț 119.000 RON, neg., tel. 0741/154.401,227542 
seara. (A2) :
• urgent, zona Progresul, st=33 mp; contorizări, 
preț 90.000 Ron, tel. 0740/013971 (A2)
• urgent, zona Gojdu, 2 camere, amenajări 
moderne, centrală termică, geam termopan, 
gresie, faianță parchet, preț 77.500 RON. tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, 2 camere, baie, hol, preț 
68.000 RON. tel. 0740/013971. (A2)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, garsonieră. în Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, b-dul. Decebal, Dorobanți, ofertă de 
la 80.000 lei până la 115.000 lei, în funcție oe 
amenajări, etaj și suprafață, tel. 0723/251498. 
0745/302200.232808. (A4)

Vând terenuri (21)

• Deva, prelungire Str. Viilor, 2100 mp. 
deschidere 20 m. preț 20 euro mp. Tel. 
0723/187551.0724/844596. (7/20.08)

• loc 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)

• intravilan și extravilan în Deva Relații la tel. 
217226,225072. a)
• teren intravilan, st 1800 mp, la 15 km de Deva 
zona Brănișca poziție deosebită ideal pentru 
i"vestiție, construcție casă sau casă de vacanță 
deschidere direct la stradă, acte la zi, se parce
lează 900 mp ■ 800 mp, preț 11.500 euro, tel. 
0723/251498, 0730/474275. 0723/251498, 232808. 
(A4)
• teren intravilan, st 500 mp, la 4 km de Deva, 
localitatea Mintia, poziție deosebită utilități, 
curent, gaz, aoă ideal pentru Investiție, 
construcțiecasă sau firmă deschidere direct la 
stradă acte la zi, preț 11.000 euro, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808. (A4)
• urgent, teren intravilan, zona Rîu. Mare, 
Dumbrăvița, în suprafață de 500 mp, terenul este 
plan, există și fundație de 8 ml/8 ml pentru 
cabană se oferă și proiect de construcție 
cabană cu deschidere la stradă de 25 ml, ideal 
pentru construcție casă, casă de vacanță, 
investiție, preț 11.500 euro, tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808.  (A4)

Imobile chirii (29)

• închiriez convenabil, în Deva, zona spital, 
cameră la curte, intrare separată unei persoane 
încadrate în muncă fără vicii, plata anticipat 3 
luni. Tel. 0724/451762. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, amenajat de lux, centrală 
termică zona piața centrală preț 200 euro/lună. 
Tel. 0745/253413. a)

șa bocaniciuaknform

Dacă formați un cuplu și 
aveți ceva poze de 
arătat, acum este 
momentul! Vă facem 
redete și vă' răsplătim 
pentru asta! Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. de 
contact, pe adresa 
„Cuvântul liber" Deva, 
B-dul 22 Decembrie, 
nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter, sau în 
format electronic la 

de mail:

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

vara asta!

I.

Nume......
Adresa.....
Localitatea

.Prenume

Votez pentru cuplul

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

JURNAL

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

• ofer spre închiriere garsonieră, în Deva, 
deosebită, mobilată pentru pretențioși. Tel. 
0744/603581. (T)
• închiriez pe termen lung apartament 2 camere 
decomandate, ultracentral, mobilat modern, 
centrală termică, mașină automată frigider, 
aragaz, tv-satelit Tel. 0722/779379,0354/101041. 
fără intermediari. (T)
• ofer spre închiriere spațiu comercial. Deva, la 
bulevard, 104 mp, baie, centrală termică, preț 8 
euro mp/lună. Tel. 0722/968910. (T)

ir
an

• ofer spre închiriere spațiu comercial, în Deva, 
B-dul 22 Decembrie, zona Biserica Ceangăi, în 
vilă etaj 1,65 mp, toate utilitățile, pentru birouri, 
preț 350 euro, neg. Tel. 0722/845790,234235. CD
• primesc in gazdă 2 eleve nefumătoare, 
condiții foarte bune, B-dul 22 Decembrie, 
deasupra Băncii Carpatica, preț 150 lei, cheltu
ieli incluse. Tel. 0254/221279. (T)’

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, aT 1991 cu 5 trepte de viteză 
închidere centralizată radiocasetofon, stare 
bună de funcționare, preț neg. 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. (T)

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

) SOCIETATEA DE Ml

Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru:
• Demararea unor afaceri • Capital de lucru • Investiții
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate și fărâ activitate I " 
W9& C-nm ra

hta*ML 0254 218112,219680,0*26/223889. oz26/i 18355 sa u Deva, sL Mihai Kogălniceanu nr. 4

ACLAME

autocord.ro
UNvwautocovd.ro
cnedia.ro
http://www.huon.ro
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Vinzi

Cumperi

închiriezi

Schimbi
ț

i Cauți

A e CL pentru anunțul tău

Auto străine (37)
• vând VW Golf 4, af 2001, model limuzină, 
ireproșabil, preț 7850 euro. Tel. 0745/789789. (D

• vând Opel Corsa C, af 2002,91.000 km, recent 
adus, impecabil, Euro 4, preț 5000 euro. Tel. 
0723/455092. (T)
• vând Renault Twingo 1999,74.000 km, carte 
service, servo, ABS. 4 airbag, proiectoare, 
geamuri, oglinzi electrice, de 10 zile în țară, preț 
negociabil. Tel. 0749/928686. (T)
• vând urgent Renault Megane, af 2003,1,9 DCI, 
full-option, 90.000 km, unic proprietar, foarte 
bine întreținut, preț 10.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/202128,0741/224000. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 pompe de injecție pentru Aro și tractor 
U 645, preț negociabil. Relații la tel. 0721/384304, 
zilnic. (T)
• vând tape pentru scos cartofi șl pluguri cu 2 șl 
3 brazde pentru tractoare de la 15 la 65 CP. Tel. 
t31494.cn
• vând tractor u 445, remorcă monoax, grapă, 
container pentru tlranți; placaj marmură 
Rușchița 300/300/10; mașină de cusut Ileana, 
stare foarte bună. Tel. 241397,0722/502995. CP
• vând tractor U 650 în stare bună de 
funcționare, car, plug, disc, semănătoare, 
prășitoare, preț negociabil. Tel. 245936. CD

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

Societate Comercială angajează:
• conducător auto tir:

| Cerințe:
- vârsta maximă 40 de ani;
•posesor permis conducere: B,C,E;
• studii medii.
Șederi
- telefon serviciu;
•salariul între 500 euro -1.000 euro,

. in funcție de realizări.________ > _____

* conducător Mto dMrlMte 
produ w sllfiitttiftt ? 
Cerințe:

. ... ..-i-.Jii__ un.• SuiOst flwQu)

• pOStSW ptfîllil
Seoferi:
- telefon wrviciu;
■salariul între 200 wro-

1 '• <1'0-■ Z-.1.

Iama

CV" urile se transmit la fax nr: 0740.034.401 
sau pe email: mca@deva.rdsnet.ro. I

CEA MAI BUNI Oii
G3L_ Jă JL3 închirieri auto

începând | 
de la prețul de' 

oaesffi ■; 4 68 de lei
Firt TVA

Se vinde la licitație, în data de 27.08.2007, ora 12.00, 
la sedinl executorului judecătoresc „Baciu Traian”, 
din Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, et. 2, 
cam. 2,

casă de vacanță situată in comuna Govăjdie, 
clădire de piatră și cărămidă și teren în 

suprafață de 500,00 mp
Prețul de pornire este de 160.000 RON. Cel interesați 
vor depune la CEC, până în ziua licitației, la 
dispoziția executorului o cauțiune reprezentând 10% 
din prețul de pornire.
Relații suplimentare la telefoanele 749000 sau 
219580. (108957)

S.C. REVA S.A. SIMERIA
Organizează în data de 07.09.2007, ora 10.00 concurs 

pentru ocuparea postului de: 
CONSILIER JURIDIC/JURISCONSULT

Condiții de participare:
- Studii superioare Juridice
- Experiență în specialitate minim 1 an

Dosarele se vor depune până la data de 04.09.2007, ora 
12.00, la sediul societății - Biroul Resurse Umane șl vor 
cuprinde:

- cerere de înscriere la concurs sau scrisoare de intenție
- curriculum vitae
- diplomă de studii în original șl copie
- copie după carnetul de muncă
- adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „apt 
pentru muncă”
- dosar plic

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, 
tel. 0254/260402, 260435 int. 23. nosasi)

Piese, accesorii (42) Prestări servicii (72)
• vând 2 cauciucuri complete cu jante și 
camere, dimensiuni 163/30, preț promotional și 
2 cauciucuri noi de 900/20. Tel. 0743/693027, 
seara. CT)
• vând Mt roți de 13 și 15, magneziu, cu anve
lope noi, în 4 prezoane nelovite, arată impecabil, 
preț negociabil. Tel. 0749/928686. CD

• închiriez mașină frigorifică pentru nunți. Tel. 
0740/420521.(T)
• NOUIi! 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)

• etectridan auto, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• otactrictan de întreținere și reparații, Brad, 1 
post data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• otadrictan do întreținere și reparații, Deva 1 
post data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• otactrictan de întreținere și reparații, Hune
doara 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9 -16
• otactrictan do întreținere și reparații, Hune
doara 5 posturi, data limită 30.08 Tel. 213244, 
orele 9-16
• otactrictan do întreținere și reparații, Lupeni, 
1 post data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• otactrictan <H mină, Orăștie,lpost data limită 
31.06 Tel. 213244, orele 9-16.
• otactrictan echipamente electrice și ener
getice, Vulcan, 1 post data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16
• otactrictan In construcții, Deva 2 posturi, data 
limită 19.06 Tel. 213244, orele 9-16
• evaluator șl auditor de mediu, Petrila 1 post, 
data limită 1.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• factor poștal, Petrila 1 post data limită 1.09. 
Tel. 213244, orele 9-16
• tataitar, Călan 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• fatantar, Deva, 1 post data limită 31.06 Tel. 
213244, orele 9-16
• Kantar, Deva 3 posturi, data limită 2608 Tel. 
213244, orele 9-16
• fatantar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
10.09. Tel. 213244, orele 9-16
• tatantar, lupani 10 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-16
• fasonelor produse ceramice, Deva 9 posturi, 
data limită 20.09., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16
• temele de serviciu, Călan, 1 post data limită 
809. Tel. 213244, orele 9-16
• femele de serviciu, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 25.08 Tel. 213244, orele 9 -16
• famate de serviciu. Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244, orele 9 -16
• llerar-batontet Călan, 3 posturi, data limită 
13.09. Tel. 213244, orele 9-16
• flerar-betontet, Deva 2 posturi, data limită 
26.08 Tel. 213244, orele 9-16
• fierar-betonist, Hunedoara 4 posturi, data 
limită 31.08 TeL 213244, orele 9 ■ 16
• fierar-betonist, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 3608 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• floranbetontel Vulcan, 1 post, data limită 
23.08 TeL 213244, orele 9-16
• finisor încălțăminte, Hunedoara 11 posturi, 
data limită 25.08 TeL 213244, orele 9 -16
• frezor unteeml Orăștie, 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16
• frigoriterisL Brad, 1 post, data limită 30.09. Tel. 
213244, orele 9-16

Tel 0752.233.888
Tel 0745.910.304

• frezor unhwsal, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 22.08, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• frizer, Brad, 1 post, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• frizer, Hunedoara, 1 post, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• frizer, Hunedoara, 1 post, data limită30.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• funcționar economic, Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16
• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
27.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Hunedoara, 1 postulate 
limită 10.09. TeL 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Hunedoara, 1 posedata 
limită 31.08 TeL 213244, orele 9-16.
• Minieră, Hunedoara, 1 post, data Aită
31.08Tel. 213244, orele 9-16. ®
• Inginer construcții civile, industriale șfflțri- 
cole, Călan, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 1 post, data limită 23.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Inginer de cercetare în exploatări minițre, 
Deva, 1 post, data limită 20.08. Tel. 213244, oțele 
9-16.
• inginer de cercetare în horticultura, Deva, 1 
post, data limită 6.09. Tel. 213244, orele 9 -16
• Inginer ecolog, Deva, 1 post, data limită 15.09. 
TeL 213244, orele 9-16.
• inginer electromecanic, Petroșani, 1 post data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer instalații pentru construcții, Deva, 1 
post date limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer mecanic, Hunedoara, 1 post data^x
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16 r i

Garaje (43)
■ kicNritz commH garai pentru autoturism 
sau spațiu de depozitare, în Deva, zona spital, la 
curte. Tel. 0724/451762. (T)

• organizări evenimente: nunii, Hazuri, 
antrenări. Asigurăm: uni Mimări, 
DVD-uri personalizata, fotografi, aluna, 
transfer de pe casetă pa DVD. Ratați la tal 
0721/747411 sau 0721/614425. (7/808)

Mobilier și interioare (47)
• vând ada^â Clavecin (pian vechi) destinată 
și pentru orgă și băncuță pian reglabilă pe 
înălțime; piese clasice vechi, Germania, preț 
convenabil. Tel. 0751/886337,0724/941393. CD
• vând mobil de bucătărie, albă, mobilă 
sufragerie, aragaz cu 5 ochiuri, mașină de spălat 
DW. Tel. 0744/515484. (T)
• vând moHâ lemn masiv furniruită: dulap 2 
uși, canapea extensibilă, ladă canapea, masătv, 
vitrină cu ușă șl dulap, masă cu 4 scaune 
taplțate, negociabil. Tel. 260526 CD

• vând moHâ sufragerie, stare bună, 500 lei; 
covor persan 3/2 și lustră 3 brațe, preț nego
ciabil. Tel. 227908,0724/049773. CD

• transpari mobltar cu auto 1,2 ■ 1,5 tone, 
acoperit, 14 mc volum; asigur demontare și 
încărcare mobilier. TeL 0254/226578. 
0744/934462^® 11. (D

Oferte locuri de muncă (74)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând hatoo noi, Italia, cu etichetă; 173 perechi 
blugi, 35 gecl fete și băieți, sacouri, bluze, fuste, 
rochii etc.; numai en gros. Tel. 0723/455092. CD

Electrocasnice (56)
• vând mașină de cusut rusească, electrică 
adaptată șl manual, la picior, preț negociabil, 
Deva. Tel. 213286. CD

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând legume, preț negociabil; se asigură 
transportul. Tel. 0726/434097. CD

Pierderi (62)
• pierdut canat asigurări de sănătate pe 
numele Tăpălagă Vasile. Se declară nul. 
(3/23.08)
• Mardut Carnet de Asigurat pe numele 
Popovid Maria. Se dedară nul. (nr. 9/23.082007)
• Pierdut Camei de Asigurat pe numele Zota 
Ghlorghe. Se declară nul. (nr. 8/23.082007)
• pierdut hgNmițte de călătorie CFR, persoană 
cu handicap, pe numele Rada Floarea. Se 
declară nulă (2/23.08)

Solicitări servicii (71)
• caut temele pentru îngrijire femeie bolnavă în 
vârstă și primesc două fete în gazdă Deva, 
Calea Zarandului, bl. 43. Tel. 0254/212941. CD

LEGENDĂ AGENȚII 

IMOBILIARE: 
AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant 
Consulting

A4 - Fiesta Nora 

A7 - Mimason

A9 - Elitte 

A10 - Liliacul
Multicom

• angajăm automacara^. Tel. 0752-162-536.
• angajăm confacțlonar coroane și jerbe; soli- 
citanții trebuie să posede permis de conducere; 
oferim salariu atractiv; condiții de muncă foarte 
bune. Tel. 0254/212864 (4/23.08)
• angajăm vânzătoare pentru magazin 
alimentar. Tel. 0722/307874. (5/21.08)
• caut cameristă femeie pentru menaj, femeie 
care știe și îi place să calce, ou experiență și seri
ozitate, vârsta maximă 45 de ani. Ofer carte de 
muncă salariu atractiv, 8 ore pe zi, centru Deva. 
Tel. 0721/661572. (3/22.08)
• Deselor SA Deva, str. Sântuhalm nr. 3 (lângă 
Macon), tel. 231070, angajează muncitori cali
ficați și necalificați în domeniul prelucrării 
lemnului. (6/23.08)
• lanț național de magazine angajează fete pe 
postul de barman ■ ospătar. Relații la tel. 
0724/887604. (1/22.08)
• SC Euro Bau Consult SRL Deva, în construcții, 
angajează urgent contabil-șef, fierar-betonist și 
dulgher. Relații la tel. 0722/319442. (2/21.08)
• Societatea Kaufmann - profil confecționare 
tâmplărie PVC angajează confecțloneri, lăcătuși
■ montetori cu experiență și o persoană cu studii 
tehnice pentru planificare, supervizare 
producție. Tel. 0254/233240, fax 0254/233243. E- 
mail: office@kaufmann.ro (9/1608)
• dractor adunct societate comercială Călan, 1 
post, data limită 22.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• dractor general societate comercială Orăștie, 
1 post, data limită 25.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• directa sucursală și asimilați, Brad, 1 post, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• dractor tehnic, Petroșani, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• dispecer, Brad, 15 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dlapecor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, orele 9-16
• dniJNst, Brad, 1 post, data limită 31.06 Tel. 
213244, orele 9-16
■ Mgher, Deva, 1 post, data limită 30.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 3 posturi, data limită 26.08 Tel. 
213244, orele 9-16
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• drdgher restaurator, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• dulgher restaurator, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• didgher restamtor, Vulcan, 1 post, data 
limită 23.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• (higher restaurator, Vulcan, 5 posturi, data 
limită 3008 Tel. 213244, orele 9 -16
• eduaânare, Den, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244, orele 9-16
• eduorioare, Qrâșfc 1 post, data limită 2548. 
TeL 213244, orele 9-16
• etocMctenaute: Bad, 1 post, data imită 301B. 
TeL 213244, arete 9-16
• docbMoo do rtrețrw» și reparați, Kne- 
doera, 2 pastut (tata MU 3UB. Td. 213244, 
orete9-lt

anunț
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 

Hunedoara, cu sediu) în ^Șogbuc, nr. 21, jud.
Hunedoara, anunță * «m-Ms muncă încânte, cabanier 
și îngrijitor animale, li jMMiw Jb# de la Căpățâna, 
de preferință soț și soție “ WP*’"’

Pentru alte amănunte puteți lua legătura cu persoanele 
de contact la numerele: 0752/099.088; 0752/099.089.

■Eîî’jJ

£ O O - S AL Afli | IN ROMANȘA _ 1

ANGAJEAZA

U-
Cerințe **
Cv, recomandări, seriozitate
Oferim:
salariu motivant, ioc de munca stabil (BUCUREȘTI), asigurare medicala, cazare*, ore 
suplimentare.

L 0751 U9 eOO *Xl ?1 233 O*'I-Milt

RAMAI ACASA ALA7URI DE CEI DRAGI

Ceinbra Clarvăzătoare Lorena, unică ta 
România, ca vizionează cu un glob da 
zodii trecutul, prezentul șl viitorul se 
află ta Deva, la cererea oamenilor pentru 
a-l ajuta ta problemele legate de vrăji, 
boli aau Mortem.

Persoanele care nu pot veni personal la 
cabinetul doamnei Lorena pot apela $i 
telefonic și vor fi ajutați garantat.

Marla: mulțumesc d-nei Lorena pentru 
că mi-a vindecat soțul de alcoolism.

Vasile: mii de mulțumiri d-nei Lorena 
pentru că mi-a dezlegat cununia.

Mihal: ml! de mulțumiri d-nei Lorena 
pentru că mi-a înapoiat soția.
Tel. 0740.484.291.

S.C. ECO SID SA
HUNEDOARA

Organizează licitație cu strigare în vederea vânzării unui teren în 
suprafață de 38.200 mp.

- Terenul se află în intravilan Hunedoara (peste drum de Turnarea 
Continuă);

- Terenul este betonat în proporție de 50%;
- Acces din drumul județean Hunedoara-Sântuhalm;
- Utilități la limita de proprietate;
- Pe terenul respectiv se află structura unei hale industriale.
Licitația va avea loc în data de 03.09.2007, ora 15.
Caietul de sarcini se poate obține de la sediul SC ECO SID SA Hune

doara, iar documentele necesare în vederea participării se vor depune până 
la data de 31.082007, ora 15.

în cazul neadjudecării terenului respectiv la data inițială, șe va organiza 
o nouă licitație în aceleași condiții în data de 10.09.2007, ora 15, cu termen 
de predare a documentelor necesare în vederea participării până la data de 
07.09.2007, ora 15.

Persoanele fizice și jimdice interesate pot obține informații suplimentare 
ta serfad S.C ECO SD SA Hunedoara, Piața lancu de Hunedoara, nr. 1,sau 
ia telefoanele 0728/284.445 și 0727/773.348.

;O«J

t31494.cn
mailto:mca@deva.rdsnet.ro
mailto:office@kaufmann.ro


vineri, 24 august 2007

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMÂNIEI

Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei 
și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

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

cursuri gratuite: 
MANAGEMENT MODERN ÎN IMM-URI BAZAT PE NOI 

TEHNOLOGII DE COMUNICApE Șl INFORMAȚIE 
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004 - Coeziune 
Economică și Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea Capitalului Uman 

Grupurie țintă:
- Toate nivelurile manageriale Ai IMM-uri 

înscrierte se fac la sedul 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:

www.infaeurona.ro

Comemorări (76)

Astăzi 24 august se împlinesc 10 ani de la dureroasa 
despărțire de draga noastră

DODA SABINA
suflet nobil, generos și iubitor. îți vom păstra 
veșnică amintirea. Soțul, fiica, nepoții și strănepoții. 
Totodată îl plângem și pe scumpul nostru soț, tată și 
bunic

CRAINIC PETRU
acum când se împlinesc 6 ani de la dispariția 
fulgerătoare dintre noi.
Dumnezeu să-i odihnească în pace.

ANGAJARE

Căutăm urgent 
manager cu experiență 

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

(108687)

(12/20.08)

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 in vindecat de durerile pe care 
le aveam in tot corpul.

Andrei: aduc mulțumiri d-nei Natalia pentru 
că m-a ajutat aă mă împac cu soția mea.

Mihaela: mulțumesc d-nei Natalia pentru 
Ci m-a ajutat să fiu o persoană* iubită.

Maria: mulțumesc d-nei Natalia pentru că 
mi-a dezlegat fiul de farmecele pe care le avea.

ft Ui awta^A PAmesțiam vui/rfl & nt-rvhlmura sei iczoiYi once vei o

Tek 0723X71253,074U79M1. (108756,

Soția Otilia anunță cu aceeași durere în suflet că în 
25 august se împlinesc 6 luni de la încetarea din 
viată a celui care a fost un bun și minunat sot

BUT AR AUREL
îți voi păstra în sufletul meu vie amintirea ta.

(5/23.08)

Decese (75)

Sora Zinuca și cumnatul Mihaiu anunță cu durere în 
suflet încetarea din viată a celei care a fost

NEGRILĂ DOINA
în vârstă de 79 de ani. înmormântarea are loc astăzi 24 
august, ora 14, de la Casa mortuară din Deva. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(13/23.08)

o krglnor producție, Deva, 1 pest, data limită 
2808 Tel. 213244, orele 9 -16.
o ln*iar producție, Petrila, 1 post, data limită 
1.09. Tel. 213244, orele 9-16
o kifibMrMf construcții, Petroșani, 1 post data 
limită 30X8. Tel. 213244, orele 9-16
• knglmr tarile, pielărie, Orăștie, 1 post, data 
limită 31X8. Tel. 213244, orele 9 -16
• Incărcător-duscărcător, Călan, 1 post, data 
limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o hcârcătoedsscărcător, Călan, 2 posturi, data 
limită 30X19. Tel. 213244, orele 9 -16
• tocărcătordescărcător, Deva. 2 posturi, data 
limită 25X8. Tel. 213244, orele 9 • 16
data limită30XB.Tel.213244oreie^ai6postun’

• impactor protecția muncii, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30X19. Tel. 213244, orele 9 -16.
o Instalator apă, canal, Vulcan, 1 post, data 
limită 30X8. Tel. 213244, orele 9 -16
• instalator Încălzire centrală șl de gaze, Brad, 1 
post, data limită 30X19. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Instalator Încălzire centrală și de gaze, Deva, 1 
post, data limită 2609. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Instalator Instalați tehnico-sanitare, Hune
doara, 10 posturi, data limită 31X8. Tel. 213244, 
orele 9-16
• togriRoare fa unități de ocrotire socială Hune
doara, 2 posturi, data limită 31X8., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• tari** tării Hațeg, 1 post, data limită 30X8 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16

• tariitor cUAi, Hunedoara, 5 potiuri,data 
limită3l.08Tel.213244,orete9-16
• ingripter speti verzi, Hunedoara 2 posturi, 
data limită 31.08, perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9 -16
• tecăhș mecanic, Călan, 5 posturi, data limită 
13X19. Tei. 213244, orele 9-16
• ftrthiț mecanic de întreținere și reparații, 
Călan, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
oreie9-16
• lăcătuș mecanic. Deva 1 post, data limită 
30X8 Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic. Hunedoara, 1 post, data 
limită 1209. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcăbs mecanic, Hunedoara, 18 posturi, data 
limită 31X8 Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30X8 Tel. 213244, orele 9 -16.
■ lăcătuș mecanic Lupeni, 2 posturi, data limită 
30X8 Tel. 213244, orele 9-16.
• tăcăhs mecanic Orăștie, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mtmiator, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15X19. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• lăcătuș sdv, Brad, lpost, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16
• lansator produse, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lucrător comercial. Deva, 1 post, data limită 
15X». Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial. Deva. 3 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.

ANUNȚ
Selecționăm pentru angajare executor 
în cadrul corpului executorilor I.F.N.

Condiții pentru angajare:
- cetățean român cu domiciliul în România;
- licențiat în drept;
- fără antecedente penale;
- apt medical;
- doi ani vechime ca executor judecătoresc sau trei 
ani într-o funcție de specialitate juridică;

Incompatibilitățile sunt cele prevăzute în statutul 
corpului executorilor pentru I.F.N. aprobat prin O.MJ. 
nr. 16661/c/2007.
Informații suplimentare și detalii privind depunerea 
C.V.-ului - 0744/579.441 —e

• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post data 
limită 31.08., bărbați. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
■ lucrător comercial. Hunedoara, 1 post data 
limită 5.09. Tel. 213244, orele 9 -16
• lucrător comercial, Petrila, 2 posturi, data 
limită 1.09., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16
• lucrător comercial. Petroșani, 1 post data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16
• lucrător social, Orăștie, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16
• macaragiu, Călan, 5 posturi, data limită 31.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• macaragiu, Deva, 1 post data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16
• macaragiu, Himedoara 2 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, orele 9-16
• măcelar, Deva, 2 posturi, data limită31.08Tel. 
213244, orele 9-16
• măcelar, Petroșani 1 post data limită 15.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• magaziner, Deva, 1 post, data limită 25.08 Tel. 
213244, orele 9-16
• manichiurist Brad, 1 post, data limită 31.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• manichiurist Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor plantai și amenajaare zonă verde, 
Deva, 2 posturi, data limită 6.09., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator calculator electronic și rețele, Deva 1 
post, data limită 26.08. Tel. 213244, orele 9 -16
• operator condiționare și prelucrare plante, 
Orăștie, 1 post, data limită 25.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.,
• operator fabicarea mezelurilor, Hațeg, 5 
posturi, data limită 25.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• operator mașini de calcul, Deva, 2 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator preiuaaie băuturi alcoolice și răcori
toare, Hunedoara, 6 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• ospătar, Deva, 2 posturi, data limită 9.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva. 3 posturi, data limită 30.08. TeL 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara 1 post data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• pădurar, Hunedoara, 8 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• parehetar - linolist, Lupeni, 6 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• patiser. Brad, 1 post, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• patiser, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Orăștie, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• perfidvurist, Brad, 1 post, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• portar, Călan, 3 posturi, data limită 13.09. Tel. 
213244, orele 9-16
• pregătitor confecții industriale din blană 
Orăștie, 6 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• recepționer hotel Deva, 3 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• recepționer hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16
• secretară-dactHografă, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.08., concurs în 28.08.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• secretară, Petroșani 1 post data limită 25.08, 
cunoștințe operare PC, fără cazier. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• salvator la ștrand, Deva, 1 post data limită 
25X18 Tel. 213244. orele 9-16.
• secretar economic. Deva, 1 post data limită 
30X18 Tel. 213244, orele 9-16.

best3uto.ro

• secretară, Călan. 1 post data limită 809. Tel. 
213244, orele 9-16
• secretară. Hunedoara, 1 post data limită 
31X8 Tel. 213244, orele 9-16
• sociolog Deva, 1 post data limită 1XB, 
absolvent 2007. Tel. 213244, orele 9 -16
• spălător veNcute, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 3608 Tel. 213244, orele 9 -16

• strungar ta strung paralel și de detalonare,
Călan, 5 posturi, data limită 13.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• strungar la strung paralel și de detalonare, 
Călan, 5 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9-16
• sbuigar la strung paralel și de detalonare, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor, Deva, 4 posturi, data limită 30.08, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Hunedoara, 8 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Himedoara, 9 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudorii mediu protector, Deva, 3 posturi, data 
limită 27.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudorii mediu protector, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor ta mediu protector, Petroșani, 10 
posturi, data limită 22.(8 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• sudor manual cu arc electric, Călan, 4 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 24.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Hunedoara,
5 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 - 
16

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

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

Orăștie ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Hia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Slntuhalm - SC Mureș Aliment

Simaria ■ Librăria situată In 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici- 
uiv MnK BiMUlig pentru 
persoanele fidce. £

Un ultim omagiu celei care a fost
NEGRILĂ DOINA

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
Dumnezeu s-o odihnească. Nu te vom uita niciodată.

Familia Petresc Mircea și Ibolya

(13/23.08)

Mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi în zilele 
de grea încercare cauzate de moartea prematură a dragului 
nostru soț și tată

col. (rez) ROMAN IOAN
Soția și fiica

• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 6 
posturi, data limită 13.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 1 post, 
data limită 26.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șef atelier și asimilați, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• șef atelier transporturi, Deva,, 1 post, data 
limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 -16
• șef birou aprovizionare-desfăcere, Deva, 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șei coloană auto, Orăștie, 1 post, data limită 
25.08., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.

• șef district, centru, ocol silvic, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 40 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Călan, 1 post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 
9-16.
• tâmplar universal, Brad, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
■ tehnician echipamente de calcul rețele, Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.

http://www.infaeurona.ro
best3uto.ro
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I Eagles, după trei decenii
• Clip dur. Cel mai noi videoclip al lui 
Jennifer Lopez se anunță a fi unul cu 
adevărat scandalos. Cântăreața renunță la 
tabu-uri și este protagonista unui clip 
incendiar din care nu lipsesc scenele 
sado-masochiste.

Incendii. Avioane speciale iau cu 
asalt pădurile din Portugalia, cuprinse 
.de flăcări. ' (Foto: epa)

■ Trupa americană 
Eagles va lansa, în 
octombrie, primul album 
din ultimii 28 de ani.

Los Angeles (MF) - Membrii 
trupei, printre ale cărei hituri. 
se numără „Hotel California” 
și „Life in the Fast Lane”, s- 
au despărțit în 1980, s-au 
reunit 14 ani mai târziu și de 
atunci au susținut câteva 
turnee. Albumul va fi lansat 
pe 29 octombrie în țările din 
afara în Americii de Nord și 
pe 30 octombrie în SUA Albu
mul va putea fi achiziționat 
și de pe site-ul oficial al tru
pei, www.eaglesband.com. 
Primul single de pe album, 
„How Long”, a fost deja 
difuzat la radio și pe posturile 
de televiziune. Trupa Eagles, 
formată din Glenn Frey, Don 
Henley, Joe Walsh și Timothy 
B. Schmit, a lansat ultimul

Trupa Eagles (Foto: epa)

album de studio cu cântece 
complet noi în 1979 („The 
Long Road”). „Their Greatest 
Hits 1971-1975” este cel mai 
bine vândut album din istoria 
muzicii din Statele Unite - 
aproximativ 29 de milioane de 
copii. Eagles au vândut apro
ximativ 120 de milioane de 
albume în lumea întreagă.

l-a dat foc
Moscova (MF) - Caz 

„incendiar” anchetat de 
poliția din Moscova. Oa
menii legii cercetează o 
femeie care s-a enervat 
pe fostul soț și i-a dat 
foc penisului, relatează 
metro.co.uk. Se pare că 
bărbatul bea votcă și se 
uita la televizor gol puș
că, în momentul în care 
fosta sa soție l-a atacat. 
Cei doi au divorțat în 
urmă cu trei ani, dar 
împărțeau același apar
tament.

Elevă 
la 102 ani

Bruxelles (MF) - O fe
meie de 102 ani din Bel
gia a primit o scrisoare 
oficială prin care era 
Înștiințată că este în- 

la cursurile pri
mare la școala din loca
litate. Mai mult chiar, 
ea .era sfătuită să-și pre
gătească manualele și 
rechizitele pentru că în 
țărând va începe școala. 
Funcționarii au descope- 
& că era vorba despre 
tf*confuzie și și-au recu
noscut greșeala.

22 morți 
înSUA

i Washington (MF) -
Cel puțin 22 de per- 

i soane și-au pierdut
viața 1h Statele Unite 
din cauza inunda
țiilor. Râurile din cen
trul țării au ieșit din 
matcă după furtunile 

i din ultimele zile.
Ploile torențiale con- 

i tinuă să facă ravagii
: în statele Illinois și
I Wisconsin.

0 mie de persoane 
: au evacuat casele din
! statul Ohio, lovit de
i cele mai grave inun-
i dații din ultimii 25 de
i ani. Echipele de sal

vare au folosit Dârei 
pentru a scoate 

i oamenii din case. în
i două orașe, mașini și
i cartiere întregi de 
I locuințe au fost 
• acoperite de apă.

La pozat. Puișorul de leu are doar 
opt luni și pozează lângă mama lui in 
parcul Hoefer din Germania. (Foto: epa)

Barbie pentru adulți
Los Angeles (MF) - Firma Mattel inc, care 

produce celebrele păpuși Barbie a înaintat o 
fMngere penală împotriva unei chinezoaice, 
actriță In filme pentru adulți, care folosește 
acest nume în producțiile XXX. Avocații 
companiei de jucării spun că vedeta porno a 
prejudiciat imaginea păpușilor Barbie, pre
ferate de fetițele din întreaga lume. „Vede
ta" Barbie are și un site în care apar foto
grafii și imagini pornografice cu ea. Pentru 
un abonament de 20 de dolari, oricine are 
acces la pagina de Internet a actriței. 
Cunoscutele jucării au apărut pe piață in 
urmă cu 48 de ani și de atunci au devenit

Naomi Campbell recidivează
New York (MF) - Naomi 

Campbell se pregătește din 
nou de proces, relatează New 
York Post. Acuzațiile de agre
siune și comportament vio
lent aduse manechinului de 
fosta ei angajată de origine 
română au fost acceptate de 
autoritățile judiciare ameri
cane. Un judecător a decis că

acuzațiile reclamantei Gabi 
Gibson, care susține că Nao
mi a bătut-o și a jignit-o ver
bal, pot sta la baza unui pro
ces. Românca a reclamat-o pe 
Naomi că a lovit-o și a numi
t-o idioată și româncă proastă.

Top-modelul a negat acuza
țiile lui Gabi Gibson, care a 
lucrat pentru ea de la sfârși
tul anului 2005 până la înce
putul lui 2006. La începutul 
anului, supermodelul a mun
cit cinci zile în folosul comu
nității după ce a pierdut un 
proces cu o fostă menajeră în 
care aruncase cu telefonul 
mobil. Manechinul a spălat 
atunci podelele într-o clădire 
a serviciului de salubritate 
din New York.

Loredana esrenăs- 
cută în zodia Balanță, îi 
plac dansul, sportul și 
ieșirile cu prietenii.

(Foto; T.Manu) 

Fata zilei o găsiți și pe 
www.huon.ro

încălzirea dublează furtunile
■ încălzirea globală a 
dublat numărul furtu
nilor tropicale în ultima 
sută de ani.

Londra (MF) - Numărul a- 
nual al furtunilor tropicale 
din Oceanul Atlantic s-a du
blat în ultimii 100 de ani din 
cauza încălzirii globale și a 
creșterii nivelului Oceanului 
Planetar, ca urmare a topirii 
ghețarilor. Aceasta este con
cluzia cercetătorilor Greg J. 
Holland și Peter J. Webster, 
publicată în Philosophical 
Transactions of the Royal 
Society din Londra.

între 1905 și 1930 erau în 
medie șase furtuni, dintre

Vor fi tot mai multe furtuni tropicale

care patru creșteau în inten
sitate și deveneau uragane, 
între 1931 și 1994 numărul 
furtunilor a crescut la 10, din
tre care cinci se transformau 
în uragane. Iar între 1995 și 
2005 media a fost de 15 furtu
ni și opt uragane anual. în

2006, considerat un an liniștit, 
au existat doar 10 furtuni tro
picale. „Deocamdată trendul 
este crescător și nu s-a stabili
zat. Deocamdată nu știm 
exact cum va evolua. Ne 
așteptăm la o stabilizare pen
tru o perioadă, după care din

Diana a murit însărcinata
■ Un jurnalist francez 
susține că există probe 
conform cărora Diana 
era însărcinată.

Paris (MF) - Jurnalistul de 
investigații Chris Laffaille, de 
la Paris-Match, spune că a 
descoperit probe ale acestei 
sarcini în ahivele oficiale ale 
spitalului din Paris la care a 
fost transportată prințesa Dia
na în noaptea de 31 august 
1997. „Este aproape sigur că

Diana era însărcinată în 
nouă-zece săptămâni în mo
mentul în care a murit, po
trivit unei scrisori din arhi
va Spitalului public din Paris. 
(...) Scrisoarea a fost trimisă 
ministrului francez de Interne 
de atunci, Jean-Pierre Cheve- 
nement, și copii ale documen
tului au ajuns la ministrul Să
nătății Bernard Kouchner.”

Dacă informația este au- 
.tentică, spune Laffaille, acest 
lucru ar însemna că Dodi al- 
Fayed nu ar fi putut fi tatăl

copilului, pentru că cei doi se 
cunoșteau de mai puțină vre
me. Jurnalistul mai spune că 
tatăl copilului ar fi putut fi 
medicul britanic Hasnet Khan, 
cu care Diana avea o relație 
în momentul conceperii copi
lului.

Laffaille a făcut această 
declarație în ciuda raportului 
oficial făcut de John Burton, 
medicul regal care s-a ocupat 
de autopsia prințesei: „Nu era 
însărcinată. M-am uitat în 
uterul ei”.

nou la o creștere în condițiile 
în care încălzirea globală va 
crește”, a declarat Holland, 
director la National Center 
for Atmospheric Research, in 
Colorado, SUA. Totuși, Chris 
Landsea, reprezentant ăl Na
tional Oceanic and Atmos
pheric Administration's Na
tional Hurricane Center, con
trazice concluzia acestui stu
diu. „O monitorizare mai 
bună prin satelit ne-a permis 
să vedem furtuni și uragane 
care înainte erau neobser
vate”. Totuși, indiferent de 
modul de abordare, 
globală este o realitate, 
poate produce oricând 
mene meteorologice 
nuite.

Bijuterie. La Basel, 
în Elveția, o inedită 
competiție de mașini de 
epocă. (Ftota EPA)

http://www.eaglesband.com
metro.co.uk
http://www.huon.ro

