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Cerul va fi mai mult senin. Vreme 
călduroasă.

Dimineața la prânz Seara

La revedere 
cititorilor

Deva (C.P.)- Acesta 
este ultimul număr al 
cotidianului Cuvântul 
Liber. Pentru că vrem să
ținem pasul cu ceea ce 
se întâmplă pe piața 

Media europeană am 
decis să facem o schim
bare revoluționară. Din 
■1 septembrie, vom lansa 
Hunedoara Expres, un 
ziar dinamic cu cele mai 
importante știri, ce se 
distribuie gratuit, la 
primele ore ale dimi- 
neții. >3

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

Se scumpește apa potabilă
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Pensiile in Europa de Est
dKi Pensiile românilor sânt încă oestf de rad. comparativ cu 

pensiile din celelalte Șn din fostul îsoc cot-umsj.
dm salariul mediu brut

70%

învrăjbiți de excursii
Fotbalul e 
rege
Deva (C.M.) - Echipa 
de fotbal Mureșul 
Deva a primit, ieri, cu 
ocazia rectificării bu
getului local al muni
cipiului, mai mult de 
jumătate din suma 
de 400.000 de lei 
cisponMă pentru 
sport. Membrii CL 
Deva au aprobat 
256.000 de iei pen
tru nou-promovata ri 
aga secundă. 
Mureșul Deva, și câte 
50.000 lei pentru FC 
OP Deva, campioana 
României la futsal și 
CSM Cetate Deva- 
trans, din Liga 
Națională de hand
bal. „Pretențiile finan
ciare ale cluburilor au 
fost mult mai mari, 
însă la bugetul local 
a fost disponibilă 
pentru sport doar 
suma de 400.000 de 
lei. Am acordat cei 
mai mulți bani pen
tru Mureșul Deva, 
întrucât au investit 
foarte mulți bani la 
Stadionul Cetate și 
au ca obiectiv pro
movarea în Liga I", 
afirma Florin OanCea, 
viceprimarul Devei.
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■ Plecarea în delegație 
rămâne motiv de dis
pută între consilierii 
locali deveni.

Deva (C.P.) - Ședința de ieri 
a Consiliului Local a început 
furtunos pentru că primele 
două proiecte de hotărâri sus-

■ Tariful operatorului 
județean pentru furni
zarea apei potabile se 
va majora cu 16%.

Deva (C.P.) - Devenii vor 
plăti mai mulți bani pentru 
apa potabilă pe care o folo
sesc, dar și pentru serviciile 
de canalizare-epurare, înce
pând de la 1 septembrie. Con
silierii locali au adoptat, ieri, 
majorarea tarifelor practicate 
de către ApaProd Deva, în 
baza avizului primit de către 

puse dezbaterii vizau apro
barea plecării în delegație, în 
Ungaria. între 1 și 5 septem
brie, primarul și directorul 
tehnic ar urma să fie la Sziget- 
var pentru a asista la inaugu
rarea unui... ștrand. Când s-a 
pus problema amendamente
lor, consilierul PSD Vasile 
Țonea a venit cu propunerea: 

operator de la ANRSC. Un 
metru cub de apă potabilă va 
fi facturat, de lima viitoare, cu 
1,65 de lei, în vreme ce tari
ful pentru canalizare-epurare 
a fost stabilit la 0,27 lei/mc. La 
aceste valori se va aplica taxa 
pe valoarea adăugată de 19%. 
Ultima majorare a tarifelor la 
apa potabilă furnizată în 
municipiul Deva a avut loc la 
începutul anului trecut. Față 
de vechile tarife, majorarea, 
ce intră în vigoare în septem
brie, este de 16%, a declarat 
Ioan David, reprezentantul 

„Dom'le de ce să stea primarul 
cinci zile la inaugurarea ștran
dului? Eu propun să rămână 
o lună, că oricum sună a con
cediu plecarea dumnealui!”. 
Amendamentul a „căzut” însă. 
Al doilea proiect se referea la 
plecarea a 9 persoane în dele
gație, tot la Szigetvar, între 7 
și 9 septembrie. De această

ApaProd Deva. „La canalizare- 
epurare tarifele nu au mai fost 
modificate de la finele anului 
2005. Acum se impune creș
terea pentru a putea respecta 
prevederile referitoare la pro
tecția mediului. Lunar plătim 
amenzi de zeci de milioane de 
lei către Sistemul de Gos
podărie a Apelor Hunedoara - 
Deva din cauza poluării cu 
ape reziduale. Detergenții se 
află pe primul loc între ele
mentele poluatoare găsite în 
apele evacuate”, a adăugat 
Ioagi David. 

dată la sărbătorirea Zilelor Co
memorative Zrinyi! Au urmat 
propunerile pentru stabilirea 
celor care vor pleca, discuții... 
„de ce ăla și nu celălalt”, 
retrageri de pe listă, în spirit 
de frondă. După 10 minute 
proiectul trece testul votului, 
iar devenii plătesc pentru ex
cursiile aleșilor locali 4.805 lei.

Bere fără 
festival

Hunedoara (D.I.) - Sin
gurul proiect de hotărâre 
respins de consilierii 
hunedoreni în ședința de 
ieri a fost cel privind 
organizarea Festivalului 
Berii, propus a se des
fășura la mijlocul lunii 
septembrie în munici
piul de pe Cema. Pentru 
a obține acest rezultat a 
fost suficient ca trei con
silieri să se abțină la vot. 
/p.3

Polonia

59%

Omorât de circular
Lupeni (T.S.) - Un bărbat de 

44 de ani, din Lupeni, a murit 
lovit de un buștean în timp ce 
lucra la un circular. Ioan M. 
era angajat la o societate din 
localitate care avea ca obiect 
de activitate prelucrarea lem
nului .jn timp ce manevra un 
buștean ia un circular, a fost 
lovit de acesta in piept, rănin-

du-1 grav. A fost internat la 
Spitalul Petroșani unde a 
decedat. Cercetările sunt con
tinuate de reprezentanți ai 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Hunedoara pentru a 
stabili cine se face vinovat de 
moartea bărbatului ”, a de: 
clarat Bogdan Nițu. purtător 
de cuvânt al IPJ Hunedoara.
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• Arestat. Fostul ministru de Interne po
lonez, Janusz Kaczmarek, demis la înce
putul lunii august de premierul Jaroslaw 
Kaczynski, a fost arestat ieri dimineață 
pentru obstrucționarea justiției. Kaczma
rek, apropiat al partidului Lege și Justiție 
(PiS), al fraților Lech și Jaroslaw Kaczyns
ki, se află în centrul unui scandal politic 
de proporții, calificat de opoziție drept un 
Watergate polonez.

împotriva suprapunerii alegerilor

Contra extre- 
mei-drepte

Budapesta (MF) - Gu
vernul va folosi toate 
mijloacele constituționa
le de care dispune pen
tru a contracara extin
derea ideologiilor și 
mișcărilor de extremă- 
dreapta în Ungaria, a 
declarat premierul Fer
enc Gyurcsany. „în pre
zent fasciștii organizea
ză parade în fața birou
rilor prezidențiale”, a 
precizat premierul, refe- 
rindu-se la ceremonia de 
inaugurare a Gărzii Un
gare, înființată de parti
dul Jobbik, de extremă- 
dreapta, sâmbătă la Bu
dapesta. Guvernul îi ce
re președintelui și lide
rilor organizațiilor reli
gioase și partidelor de o- 
poziție să își exprime în
grijorarea cu privire la 
noua grupare neonazis
tă, a afirmat Gyurcsany.

Andrei Lugovoi 
(Foto: EPA)

organiza alegerile exact în 
ziua referendumului. Ar fi o 
premieră nedorită de Uniunea 
Europeană care, prin lnstltu- 
W................... . ...........................

au fost amânate în primăvară 
tocmai pentru că erau „bru
iate” de alte teme decât cele 
europene.
Șl GeoanA la fel

Președintele Traian Băses- 
cu a avertizat, marți, Parla
mentul că va emite un decret 
pentru convocarea referendu
mului pentru votul uninomi
nal în aceeași zi cu alegerile 
europarlamentare, 25 noiem
brie, dacă forul legislativ nu 
va finaliza legea de Introduce
re a acestui tip de vot până la 
25 octombrie.

Președintele PSD, Mlrcea 
Geoană, a apreciat, miercuri, 
la Botoșani, că, prin convo
carea unui referendum pen

tru votul uninominal odată cu 
alegerile pentru Parlamentul 
European, președintele Tra
ian Băsescu Încearcă să fie 
„principalul propagandist al 
PD”.

El a arătat că s-a constant 
că există voință politică pen
tru introducerea votului uni
nominal. Geoană a subliniat 
că parlamentarii PSD vor sus
ține adoptarea acestei l|gi și 
că nu există o motivații pen
tru organizarea unul referen
dum pe această temă.

Geoană a spus că există o 
recomandare expresă de la 
Bruxelles ca alegerile europe
ne să nu se suprapună cu ale
geri sau teme de interes na
țional.

■ Tăriceanu, contra orga
nizării referendumului 
pentru uninominal odată 
cu europarlamentarele.

Piatra Neamț (MF) - Pre
mierul Călin Popescu Tăricea
nu s-a pronunțat împotriva 
organizării unui referendum 
pentru votul uninominal în 
aceeași zi cu alegerile euro- 
parlamentare, apreciind că o 
astfel de procedură ar detur
na atenția de la dezbaterea pe 
probleme europene.

„Când toată Europa face e- 
forturl să decupleze aceste a- 
legeri de teme de interes na
țional local, cred că noi am 
face o premieră dacă am

Ar fi impropriu

.............................. ‘....... !! 
țille sale, face eforturi să cre
eze atmosfera necesară dez
baterii problemelor de interes 
european”, a spus Tăriceanu.

El a amintit că alegerile 
pentru Parlamentul European

Din sus
pect, 
acuzator
Moscova (MF) - An
drei Lugovoi, princi
palul suspect în cazul 
asasinării lui Aleksan
dr Litvinenko, a de
clarat că omul de 
afaceri Boris Bere
zovski este implicat 
h această crimă, pre
cum și în asasinarea 
jurnalistei de investi
gații Anna Polltkovs- 
kaia. „A fost o pro
vocare plănuită. Cred 
că trebuie să fi fost 
lanțul «Politkovskaia - 
Litvinenko - Tregubo- 
va (jurnalista Elena 
Tregubova)»", a de
clarat Lugovoi într-o 
conferință de presă 
la Moscova. El a spus 
că Berezovski s-a în
tâlnit cu el cu puțin 
timp taintede

jEDQattBăil Litvinen- 
; ' ko șt că acesta iși 

pregătea un alibi. 
Lugovoi nu a furnizat 
nici o dovadă con- 

i cretă împotriva lui
Ferenc Gyurcsany (Foto: epa) Boris Berezovski.

Nu există dovezi 
în scandalul vizelor
■ Ministrul de Externe 
Adrian Cioroianu pro
pune publicarea cores
pondenței cu Chișinăul.

București (MF) - Ministrul 
de Externe Adrian Cioroianu 
a declarat, ieri, într-o confe
rință de presă, că autoritățile 
de la București nu au infor
mații concrete care să con
firme implicarea consulului 
român la Chișinău, Alexan
dru Rus, într-un caz de luare 
de mită.

Cioroianu a afirmat că, în 
data de 14 august, când a fost 
reținută Ina Rusu, patroana 
agenției de turism Ina Tur, 
prietenul sau soțul acesteia

l-a sunat pe consulul român, 
cerându-i să se întâlnească, 
pentru a-1 împrumuta cu o su
mă de bani. Ministrul de Ex
terne a apreciat că poate s-a 
dorit ca Alexandru Rus să fie 
fotografiat cu un plic în mâ
nă, fără să se știe dacă îl dă
dea sau dacă tocmai îl primi
se.

Cioroianu a declarat că ne
înțelegerile dintre București 
și Chișinău au legătură cu re
fuzul Republicii Moldova de a 
înființa noi birouri consulare, 
deoarece este peste puterea 
Ambasadei să soluționeze toa
te cererile de vize. Ministrul 
de Externe a precizat că va fa
ce publică corespondenta cu 
Chișinăul, pentru a înlătura

orice suspiciune.
Adrian Cioroianu și-a ex

primat regretul că, în acest 
caz, comunicarea dintre Bu
curești și Chișinău se face 
prin intermediul conferințe
lor de presă.

„Eu am convingerea că

domnul Andrei Strataîi nu 
s-ar supăra dacă am face pub
lice scrisorile transmise. Pre
fer să discutam pe bază de do
cumente și nu să facem 
schimb de conferințe de pre
să”, a declarat Adrian Ciona^ 
ianu. W

Granițele UE, de neatins
Bruxelles (MF) - Președintele Comisiei 

Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat 
că se opune unei dezbateri pe tema 
granițelor geografice ale Uniunii Europene.

Comentariile sale, făcute într-un interviu 
acordat cotidianului Le Figaro, au interve
nit ca răspuns la propunerea făcută luni de 
președintele francez, Nicolas Sarkozy, pri
vind o „reflecție fundamentală” asupra vii
torului Uniunii Europene, inclusiv a „fron
tierelor, viitorului și mesajului său”.

El a reiterat poziția Bruxelles-ului, și anu
me aceea că decizia privind aderarea Turci
ei la UE nu ar trebui luată în prezent, după 
ce Sarkozy a făcut din dezbaterea pe tema 
viitorului Europei o condiție pentru ca Pari
sul să nu blocheze negocierile dintre Brux
elles și Ankara. Oficialul a adăugat că o 
dezbatere pe tema „obiectivului politic al 
Europei este o idee bună”.

„Dacă statele membre vor o formă mai 
structurată pentru aceste schimburi, este 
bine”, a explicat el. Barroso a declarat că o 
contribuție externă la dezbațere, posibil din 
partea universităților, ar fi pozitivă, sublini
ind însă că deciziile democratice vor trebui 
întotdeauna luate de instituții.

Meleșcanu
■ Teodor Meleșcanu: 
„Situația PSD este foarte 
dificilă: ori intră-n rahat, 
ori se fac de rahat".

Costinești (MF) - Vicepreșe
dintele PNL Teodor Meleșca
nu a declarat, ieri, la Costi
nești, la Școala de vară a 
TNL, că, în cazul moțiunii de 
cenzură pe care au anunțat-o, 
social-democrații au două va
riante - „ori intră-n rahat, ori 
se fac de rahat

întrebat despre moțiunea 
de cenzură a PSD de unul din
tre tinerii liberali prezenți la 
Școala de vară a TNL, Meleș
canu a susținut că aceasta re
prezintă o procedură consti
tuțională, pe care orice partid 
de opoziție are dreptul să o 
folosească.

„Consider, însă, că moțiu
nea de cenzură trebuie să ai
bă un caracter de gravitate.

ironizează

Vicepreședintele PNL Teodor 
Meleșcanu (Foto: epa)

Moțiunea trebuie să aibă □ 
motivare credibilă. Nu știu ce 
se reproșează acestui guvern, 
de fapt, pentru că au trecut 
numai cinci luni de când 
funcționează”, a adăugat vice
președintele liberal, adăugând 
ironic că se așteaptă ca repre
zentanții PD „să se opună ve-

moțiunea
hement unei asemenea mo
țiuni”.

De asemenea, el a spus că 
liberalii vor merge „cu frun
tea sus” în Parlament, moțiu
nea fiind un bun prilej de bi
lanț pentru Executiv. In ceea 
ce privește PSD, Meleșcanu a 
susținut că situația formațiu
nii lui Mircea Geoană este 
foarte dificilă.

„Situația PSD este foarte 
dificilă: ori intră-n rahat, ori 
se fac de rahat. Dacă nu pre
zintă moțiunea, intră într-un 
rahat foarte mare. Dacă o de
pun însă și ea pică sau trece, 
vă informez respectuos că in
tră într-un rahat și mai mare. 
Dacă moțiunea nu trece, este 
o lovitură pe care o primesc. 
Dacă trece, lovitura este și 
mai mare, pentru că Traian 
Băsescu nu are intenția să-l 
numească pe Mircea Geoană 
premier”, a explicat ministrul 
liberal al Apărării.

Raport negativ
Washington (F) - Ira

kul a îndeplinit doar trei 
din cele 18 obiective sta
bilite de Washington 
pentru înregistrarea de 
progrese în domeniul po- * 
litic și al securității, po- Qp 
trivit unui raport preli
minar redactat pentru 
Congresul american.

Concluziile Biroului 
guvernamental de Audit 
(GAO), departament din 
cadrul Congresului, cu a- 
tribuții investigative, 
contravin evaluărilor po
zitive ale Casei Albe date • 
publicității în iulie,'po
trivit cărora Irakul a în-. 
deplinit opt obiective din 
cele 18 stabilite de Wash
ington, potrivit publica
ției americane.

Raportul, descris de 
cotidianul american

Nicolas Sarkozy și Jose Barroso (Foto: epa)

„Fir roșu" între China și Japonia
Tokyo (MF) - Japonia și 

China au convenit, ieri, să 
restabilească dialogul militar 
prin înființarea unui „fir ro
șu” între cele două țări, în po
fida unei stări de tensiune 
persistente, generată de pro
blema taiwaneză și de îngrijo
rările japoneze privind supli
mentarea bugetului militar 
chinez, relatează AFP.

Ministrul chinez al Apără
rii, Cao Gangchuan, primul o- 
ficial de rang înalt care efec
tuează o vizită în Japonia în

ultimii nouă ani, s-a întâlnit 
cu premierul nipon conserva
tor Shinzo Abe, după o reu
niune cu omologul său, Masa- 
hiko Komura.

„Prin invitația adresată 
ministrului chinez al Apără
rii, sperăm să putem contri
bui la ameliorarea relațiilor 
între Japonia și China”, a de
clarat noul ministru nipon al 
Apărării, numit în funcție 
luni.

Cei doi oficiali au convenit 
să pună bazele unui grup de

lucru cu scopul de a înființa 
„cât mai curând posibil o li
nie telefonică roșie”, destina
tă problemelor militare, a de
clarat un purtător de cuvânt 
al Ministerului nipon al Apă
rării.

Problemele de apărare ră
mân un subiect sensibil între 
cele două țări vecine, ale că
ror relații s-au ameliorat însă 
în ultimele luni. Alături de 
Statele Unite, Japonia s-a ară
tat îngrijorată de sporirea bu
getului militar al Chinei.
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drept extrem de negativ, | 
va fi înaintat Congresu
lui, înaintea raportului 
crucial privind situația i 
din Irak, care urmează
să fie prezentat de co- i 
mandantul trupelor ame- ' 
ricane din Irak, David 1 
Petraeus, și ambasadorul * 
Statelor Unite la Bagdad,
Ryan Crocker, până la 15 
septembrie.

O serie de legi promul-
gate de Bush au impus
standarde mult mai stric
te pentru activitatea 
GAO, cerându-i institu
ției să califice drept eșec
sau succes eforturile ira
kiene de îndeplinire a 
obiectivelor trasate.
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•Accident. Un copd de șase ani, din 
Vulcan; a ajuns în stare gravă la Spitalul 
din Petroșani, cu traumatism cranio-cere- 
bral deschis, după ce in timp ce se juca 
cu mai mulți copii în fața blocului, din 
cauza vântului, s-a spart un geam, iar 
cioburile i-au căzut în cap. (M.T.)
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 Ziarul tău:

Hunedoara 
Expres 
CLARA RÂS

Pentru că dorim să fim cât mai aproape 
de cititorii noștri și să le oferim infor
mațiile de care au nevoie, într-un format 

atractiv, am decis să facem o schimbare. 
Din 4 septembrie, hunedorenii vor avea la 

r dispoziție un nou ziar: Hunedoara Expres, 
fc Noutatea pe piața județului constă în faptul 
ț că Hunedoara Expres se va distribui gratuit, 

la primele ore ale dimineții, în cele mai 
aglomerate zone din muncipiile Deva, 
Hunedoara și Orăștie.

Hunedoara Expres va cuprinde o sinteză 
a celor mai importante știri ale zilei, (loca
le, naționale, internaționale, sport, monden, 
IT, GSM, mașini, internet, divertisment), în 
16 pagini full color, cu un design modern 
și va apărea de luni până vineri. Tirajul no
ului produs va fi de 12.000 de exemplare. 
Schimbarea se impune pentru că dorim să 
fim cât mâi dinamici și cât mai aproape de 
cititori. în premieră pentru piața româneas
că, Trustul Inform Media a avut curajul im
plementării noului concept media euro
pean: ziare elaborate pentru a fi citite 
într-un timp foarte scurt, distribuite gratuit.

Această inițiativă, s-a concretizat în 
lansarea Arad Expres ( Mai 2005) și 
Timiș Expres (Octombrie 2005) și a adus în 

scurt timp companiei un succes imens, atât 
în rândul cititorilor, cât și în rândul clien- 
ților de publicitate. Succesul se explică și 
prin rezultatele studiilor de specialitate în 
mass-media, care arată că doar 15% din 
populația adultă a României citește zilnic 
un ziar, în timp ce în Europa media este de 
70%. Pe viitor, datorită cititorilor de ziare 
gratuite numărul persoanelor care se infor
mează din presa scrisă va crește.

M W ■■
Tarami
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■ Sătenii din Prăvăleni, 
comuna Vața de Jos 
au, de ieri, acces la In
ternet.

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.strolaclnformmedla.ro

Vața de Jos - Pentru sătenii 
din Prăvăleni ziua de ieri a 
fost una de sărbătoare. Și asta 
deoarece pentru mulți dintre 
ei contactul cu un calculator 
conectat la Internet a fost o 
premieră. Evenimentul a fost 
posibil datorită celor de la 
Autoritatea Națională pentru 
Reglementare în Tehnologia 
Comunicării și Tehnologia In
formației care scoate la licita
ție astfel de telecentre.

„Prăvăleniul este cea de-a 
331 localitate în care se 
instalează un telecentru. Ast
fel, sătenii au acces la servicii 
de telefonie și Internet” 
declară Dan Georgescu, preșe
dintele instituției.

Și dacă pentru cei tineri In- 
ternetul nu reprezenta o ne
cunoscută, cei în vârstă se ui
tau curioși la această minu
năție. Unii mai curajoși au și 
încercat să se apropie de tas
tatură și au mânuit, cu sfială, 
mouse-ul. „Am 60 de ani și nu 
am văzut niciodată așa ceva.

Doi sinucigași pe

I

) Accident la Căinel
Căinel (M.T.) - După o explozie la una din 

roți, un tir a lovit mai mulți copaci de pe 
marginea șoselei, fiind puternic avariat. 
„Conducătorul unui autotractor marca DAF, 
M. Liviu, de 38 de ani, din Curtea de Argeș, 
în timp ce se deplasa pe DN 76, la km 
7+750, într-o ușoară curbă la stânga, din 
cauza unui caz fortuit - șoferul a declarat 
că a avut o defecțiune (explozie) în partea 
dreaptă față a autovehiculului - a pierdut 
controlul volanului, a intrat pe contrasens 
și a părăsit partea carosabilă, lovind mai 
mulți copaci”, a declarat purtătorul de cu
vânt al I. P. J. Hunedoara, subinspector 
Bogdan Nițu. în urma evenimentului nu 
s-au înregistrat victime, ci numai pagube 
materiale.

■ In trei ore, doi băr
bați care locuiau pe 
aceeași stradă au încer
cat să se sinucidă.
Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamaseinformmedia.ro

Petrila - Un bărbat de 48 de 
ani, din Petrila, a fost salvat 
din laț, în ultimul moment, de 
către fiul și soția sa. Vasilică 
M. locuiește împreună cu fa
milia sa într-un apartament 
de pe strada 8 Martie, din 
localitate. Miercuri, fiind sin
gur acasă și copleșit de pro
bleme, bărbatul a încercat să 
se spânzure. între timp soția 
sa, Mariana D., de 40 de ani, 
și fiul său de 16 ani, s-au 
întors acasă și au reușit să-l 
salveze în ultimul moment. 
Femeia a anunțat ambulanța, 
iar după ce i-au acordat pri

Patronii vor face schimbări

Bursa locurilor de muncă
Deva (C.P.) - AJOFM Hunedoara orga

nizează, azi, mini-bursa generală a locurilor 
de muncă. Acțiunea se va desfășura între 
orele 9 - 13 în următoarele locații din re
țeaua teritorială a agenției: Brad, Ilia, Deva, 
Simeria, Hunedoara, Orăștie, Călan, Hațeg, 
Petroșani, Lupeni, Vulcan. în data de 30 
august, în evidența AJOFM Hunedoara erau 
înregistrate un total de 1.536 noi locuri de 
muncă. Cele mai multe oferte au fost depuse 
la unitățile din Hunedoara - 535, Brad - 245, 
Deva - 158, Orăștie - 122, Petroșani - 111, 
Călan - 109, Simeria - 105, Hațeg - 87. Un 
număr de 83 de angajatori își anunțaseră, 
până ieri, participarea la bursă.

Deva (C.P.) - Aproximativ 
6000 de firme din județul 
Hunedoara vor trebui să apli
ce din această lună noile 
prevederi legate de evidența 
contabilă, a declarat Petrică 
Lungoci, directorul CECCAR 
Hunedoara. Una dintre modi
ficări vizează stabilirea răs
punderii pentru aplicarea re
glementărilor contabile care 
va reveni directorului eco
nomic, contabilului-șef, altei 
persoane împuternicite să în
deplinească această funcție 
sau unui expert contabil au
torizat. „A doua schimbare

Confecționer-asamblor articole din textile 184

Confectioner lenjerie la comanda 99_______________

Confectioner cablaje 74___________ _______________

Ambalator manual 61___________________________________

Muncitor Recalificat ta construcții 59

Montator subansambluri 52_________________________

Șofer autocamioane/mașini mare tonaj 48_________

Vânzător 41

N-au vrut festival!
Hunedoara (D.I.) - Singurul 

proiect de hotărâre respins în 
ședința ordinară a CL Hune
doara a fost organizarea Fes
tivalului Berii. Respingerea 
neașteptată a proiectului s-a 
obținut pentru că trei dintre 
cei 16 consilieri prezenți s-au 
abținut să voteze. Chiar cei 
trei s-au arătat deosebit de 
uimiți când au văzut că votul 
lor neutru a condus la acest 
rezultat. Bugetul festivalului s- 
ar fi ridicat la 50.000 lei, sumă 
obținută exclusiv din spon

versus... dl. Google

Țăranii au văzut cum lucrează lnternet-ul (Foto: SB)

O folosi el la ceva. Am înțeles 
că putem găsi tot felul de 
știri”, spune Ana Iuga, din 
Prăvăleni.

Cât despre Ana Gurbor, 
aceasta la cei 80 de ani ai săi 
credea că le-a văzut pe toate. 
„Sunt frumoase televizoarele 

mul ajutor, paramedicii l-au 
transportat la Spitalul de 
Urgență din Petroșani, fiind 
internat în Secția Psihiatrie.

După trei ore de la tentati
va de suicid, pe aceeași stra
dă 8 Martie, un alt bărbat în
cearcă să-și pună capăt zile
lor. Gavril H., de 41 de ani, a 
dat foc apartamentului în ca
re locuia. Speriați de fumul 
dens care ieșea din casa aces
tuia, vecinii au reușit să intre 
și să stingă flăcările înainte 
ca pompierii să ajungă. Băr
batul și-a motivat gestul spu
nând că a vrut să-și pună ast
fel capăt zilelor. Nu au fost 
înregistrate pagube materiale, 
întrucât apartamentul nu era 
mobilat. Au ars doar ziare și 
haine vechi.

„în cauză se efectuează cer
cetări pentru a se stabili ca
uzele și împrejurările care au 

privește firmele care se în
cadrau cu cifra de afaceri a- 
nuală în plafonul de 50.000 de 
euro. Aici administratorii au 
obligația organizării conta
bilității în compartimente dis
tincte conduse de o persoană 
cu studii economice supe
rioare sau să externalizeze a- 
cest serviciu pe bază de con
tracte de prestări servicii în 
domeniul contabilității cu 
persoane fizice sau juridice 
membre ale Corpului Exper- 
ților Contabili și Contabililor 
Autorizați din România”, sus
ține Petrică Lungoci.

sorizări. Primarul Nicolae 
Schiau susține că și-a schim
bat decizia de a renunța la a- 
ceastă sărbătoare când a văzut 
pe site-ul primăriei avalanșa 
de solicitări ale agenților eco
nomici din toată țara de a par
ticipa la această manifestare. 
E probabil că organizarea fes
tivalului va fi rediscutată în 
consiliu, într-o ședință extra
ordinară. Ca el să aibă loc este 
necesar ca două treimi dintre 
consilieri să fie de acord, ceea 
ce joi nu s-a întâmplat. 

astea. Dar nu știu ce tot fac 
tinerii ăia acolo. E bine că 
avem și noi aici în sat (Inter
net n.r.). Dar cel mai bine e 
că avem telefonul. Asta ca să 
putem suna dacă avem vreo 
problemă”, spune bătrâna.

Deși are 17 ani, deci face

aceeași stradă
A

Sinuciderile sunt un mod prin care persoanele depășite de anu
mite situații stresante cred că pot evada

dus la tentativa de sinuci- de cuvânt al I. P. J. Hunedoa- 
dere”, a declarat purtătorul ra, subinspector Bogdan Nițu.

Bani pentru biserici
Deva (S.B.) - Ca urmare 

a demersurilor și soli
citărilor de finanțare ne
rambursabilă de la bugetul 
local al municipiului Deva 
în anul 2007, înaintate de 
cultele religioase române 
cu personalitate juridică, 
Consiliul Local Deva a a- 
probat, ieri, în ședință ex
traordinară, finanțarea u- 
nui număr de 11 lăcașe de 
cult.

Valoarea totală a finan
țărilor este de 400.000 de 
lei. Suma cea mai mare, de 

iJU-

reclama

parte din tânăra generație, 
Mona Costea nu a văzut ni
ciodată un calculator. „Eu nu 
am mai continuat școala că 
este mult de lucru aici, la ța
ră. Nu știu să folosesc un cal
culator dar cred că aș putea 
învăța”, spune tânăra.

100.000 de lei, a revenit Bi 
sericii Ortodoxe Sântan- 
drei-Filiala Sîntuhalm, care 
a fost urmată de Parohia 
Ortodoxă Română „Naș
terea Maicii Domnului” IV 
- Deva cu suma de 71.000 
lei, Parohia Ortodoxă Ro
mână VI - Deva cu 70.000 
lei, Biserica Creștină Bap
tistă „Sfânta Treime” Deva 
cu 39.000 lei și de Biserica 
Reformată Bârcea Mică - 
Cristur cu 35.000 lei. Restul 
bisericilor au primit sume 
mai mici.

tlberlu.strolaclnformmedla.ro
mihaela.tamaseinformmedia.ro
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1867 - A murit poetul francez Charles Baudelaire (n.

'821).________________________________ ■<
1891 - A încetat din viață pictorul The oboi ■ Aman,

" 1927 - S-a născut poetul, Dan 

Deșliu (m. 1992). ___________

1927 - S-a născut prozatorul 
Radu Petrescu (m. 1982),

1928 - S-a născut actorul ameri
can James Coburn (Premiul Oscar 

pentru ralul din „Affliction") (m. 

2002). 
1945 - S-a născut irlandezul Van Morrison, solist 

vocal, instrumentist, compozitor.
1949 - S-a născut actorul american Richard Gere. 

1961 - S-a născut oan Gyuri Pascu, membru al 

grupului Divertis.__________________________ _____ ___________ <
1963 - A fost instalat „telefonul roșu" (legătură 

directă) între Washington și Moscova. ' ,

1969 - Moare intr-un accident aviatic boxerul ameri
can Rocky Marciano, fost campion mondial la cate- 

goria grea (n. 1923). . '___________ ,
1973 - A murit Mn fiord, .egizc' american de film 

(n. 1895)._____________________________ : —

1997 - Prințesa de Wales. Lady Diana (foto) (n. 
1961). și prietenul său, Dodi al Fayed, și-au pierdut 

viața într-un accident de mașină, la PaHs.

9° 22°
minim + «4^*- maxim

înnorat, posibil furtună. Minima termică 
va fi de 9°C, iar maxima de 22°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cerul va fi mai mult senin. Ter

mometrele vor înregistra temperaturi min
ime de 8°C și maxime de 24°C.

Duminică. Cerul va fi temporar noros. 
Temperatura minimă va fi de 9°C, iar cea 
maximă de 24°C.

CALENDAR RELIGIOS
............................. ....7. .'..’.'.’J.'. . j-.vTZZ

Calendar Creștin Ortodox____________________
Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului.

Calendar Romano-Catolic____________________
Sf. Raimund N.onnatus, călug.

Calendar Greco-Catolic______________________
Așezarea în raclă a cinstitului brâu al Preas. Fee. 

Maria (sec IX-X).

ÎNTRERUPERI APĂ. RAZ, CURENT

Gaz metan____ __________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului, 

metan.

Apă_____________________________________
Se întrerupe furnizarea apei între orele: 

08.00-14.00 - în Hunedoara, str. G. Barițiu, G. Enes- 
cu, Piața Florilor, b-dul Dacia (parțial), Aleea Lamina- 

torului, Topitorului, I. Creangă.

Energie electrică____________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 

electrice.

REȚETA 3

Tort cu pere
Ingrediente: Aluat: 100 g ciocolată albă rasă, 3 ouă, 
100 g zahăr, 60 g amidon, 60 g făină, un praf de 

copt. Crema: 5 foi gelatină, 100 g zahăr, 500 ml 

iapte, 1 plic budincă de vanilie, deasupra: 4 pere, 1 

pachet glazură, 40 g zahăr.
Mod de preparare: Pentru blat se amestecă toate 

ingredientele cu mixerul și se pun în tava de tort 

unsă și pudrată cu făină. Gelatina se pune la muiat. 
Zahărul se caramelizează și se toarnă 450 ml lapte, 

apoi.se dă la fiert. Restul laptelui se amestecă cu 

praful de budincă și se toarnă peste lapte clocotind. 

Se lasă să se răcească și se încorporează gelatina. 
Perele se taie în 4. Vinul, zahărul și scorțișoara se 

fierb și se dizolvă înăuntru plicul de glazură. Frișca 

se bate și se amestecă cu crema de budincă. Peste 

blat se pune crema, apoi perele și glazura.

Berbec
Ar fl bine să puneți în practică ideile de afaceri care vă vin 
dimineață. La nevoie, nu ezitați să vă împrumutați de la o 
rudăl Țineți cont șl de sugestiile partenerului de viață.

Văvlzltează un prieten de familie care vă propune o cola
borare pe termen lung. Spre seară, vă schimbați progra
mă șl acceptați să mergeți la o petrecere. Fiți mai cumpătat!

Planurile, dumneavoastră de afaceri încep să se materia
lizeze, KKlus să începeți o activitate nouă. Se
întrevede O călătorie în care puteți avea satisfacții pe plan

Rac _________________
Este o Zi bună pentru a vă consolida relațiile sociaie și de 
afaceri. Relațiile cu persoana iubită sunt favorizate. Aveți 
ocazia să faceți Investiții care vă vor aduce profituri fru-

i
S'

&
O

4$

La o întâlnire, faceți cunoștință cu o persoană deosebită 
care vă va ajuta să Intrațl în afaceri. Vă puteți îndeplini vise
le destul de repede, cu condiția să evitați speculațiile.

rKKMTă

6 cunoștință vă propune să colaborați într-o afacere. Vă 
sfătuim să acceptați, pentru că sunt șanse să scăpați de 
problemele financiare.
Balanță ______
O întâlnire neașteptată 
că faceți cunoștință cu

vă dă programul peste cap. Secare 
cu o persoană cu care veți putea face 

afaceri.'Vă sfătuim să vă abțineți de la speculații.

Scorpiei j________ _
Avețr un spirit deosebit și prindeți din zbor o afacere pro- 

în (ta, s-ar putea să vi se propună o colaborare. 
Să nu liiați nici a dedze importantă fără să vă consultați 
cu partenerul. .'
Săgetător _ ■ .............................

700 JumaU TVR. Sport
Meteo

800 babei ti căutarea 

SUM (film serial). Cu:
Ligia Petri. Pedro Ren
don, Caridad Canelon 
Regia: Miguel Cadenas

MODuces anDuke
BStreet (film serial) 

1000 Festivalul National de
Muzică Ușoară Mama
ia 2007 (r) 

1100 Festivalul National de
Mutică Ușoară Mama- 
fa 2007 (r) 

1200 Replay (r) 
1250 Integrame după inte

grare (r)
1300 Zadc și Cody, ce viată 

Sminunată I (s)
1330 Desene animate (SUA) 
1400 Jurnalul TVR 
1530 Spărgătorii de coduri
▼ I3(film de familie, SUA

2005)
17:00 Misterele din Sankt
▼ S Petersburg (s) 
1800 Justifie militară (s) 
18:55 Agenda Sibiu
19:00 Jurnalul TVR "Sport*

Meteo

2020 Festivalul Cântecului 
și Dansului Popular 

Românesc, Mamaia 

2007
2200 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
2220 Festivalul Cântecului 

și Dansului Popular 

Românesc, Mamaia 
2007 

0:10 Arta de-a udde 

(Brazilia, SUA 1991) 
205 Jurnalul TVR (r). Sport 

Meteo 
3:10 Telednemateca (r).

Q Hoarda sălbatică 

(SUA 1969) 
530 Isabel 1» căutarea

S iubirii (film serial, 
Venezuela, 2004). 
Cu: Ugia Petit Pedro 
Rendon, Caridad 
Canelon Regia Miguel 
Cadenas

«20 HagnnecMAinte-

f 
I 
I 
t
I 
I
J

î

I

Soluția Integrantei din numă

rul precedent: V - R - R - 

U - CAMELEONI - RACA - 

DIG - HATERIA - U - NU - 

GT - RA - URA - EDEN - E

- EST - APA - UC - TĂCUT

- RD - RĂNIT - BORTA - ELE

- CANTA - AN - DOG - O - 

DONA - MINOR - LINE

700 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce 

cartea (r) 
9:15 Tânăr șl neliniștit (r) 

1000 Poirot: Martor mut (r) 
11:45 Emmerdale - Afaceri 

Sde familie (film serial, 
Marea Britanie) 
Cu: Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock, John 

Middleton, Charlie 
Hardwick 

12:15 La Bloc (r) 
1300 Știrile ProTv 

13:45 Zâmbiți, vă rogi 
14:15 Gemenele cuceresc 

vfilorașul (comedie, SUA 

2001). Cu: Mary-Kate 
Olsen, Ashley Olsen 

1600 Tânăr și neliniștit (s) 
1700 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Patru femei extiaor- 

Odinare (p. II)
(dramă, SUA 2006). 
Cu: George Stubs, Lau
ra Hams, Katie Boland, 
Joely Collins. Regia: 
Gail Harvey 

18:50 Știrile Sportive 
1900 Știrile ProTv. Vremea

2000 Răfuială în micul 
«aToi»

(aepune, SUA 1991) 
Cu: Dolph Lundgren, 
Brandon Lee, Cary- 
Hiroyuki Tagawa, Tia 
Carrere. Regie: Mark L. 
Lester

2W Fotbal: Suxrcupa 
Europei: Milan - Sevilla 

2|^5 Inelul blestemat 
* <3(fllm artistic, thriller, 

Canada, 2005) 
Cu: Raquel Riskin, 
Cory Monteith, Tara 
Wilson, Alicia Jones. 
Regia: David DeCoteau 

b45 Răfuială In micul 
ra Jkyo (reluare) 
“(acțiune, SUA 1991).

Cu: Dolph Lundgren, 
Brandon Lee, Cary- 
Hiroyuki Tagawa, Tia 
Carrere. Regie: Marie L 
Lester

330 Fotei (r) 
SaOLaBtoc (r) 
«âbâimnU -Afaueri

L- r^

■ sfătuim si nu începeți nimic nou până nu terminați 
treburile urgente. Comunicați cu multă ușurință și aveți 
posibilitatea să vă faceți prieteni noi. Aveți succes pe toate 
p^nurile.

Sunteți într-o formă deosebită, de care vă sfătuim să prof
itați. iste a zi bună pentru Investiții, dar și relațiile senti
mentale sunt favorizate. Re plan financiar nu aveți prob
leme.

Intuiția vă poate ajuta să rezolvați probleme, dar ar fi bine 
să lintți seama $1 de părerile partenerului. S-ar putea ca o 
rudă să vă ceară ajutorul.

' jijS Sunteți hotărât să începeți o viață nouă și să vă apucați 
de nori. Puteți fi optimist pentru că aveți șanse de reușită. 
Stațl bine cu sănătatea, dar nu neglijați odihna.

A

I ACASĂ j
630 Agentul VIP (r) 
8.00 Maria, Mlrabelfa 

■v <3 (fantezie, Romania, 
* 1981). Cu: Medeea

Marinescu, Gilda 

! Manolescu, Ingrid
: Celia, Ion Popescu-
j Gopo. Regia: Ion

Popescu-Gopo 
j 10.00 Concurs interactiv 

; 11.00 V.I.P 
j ▼ S(film serial. Statele 
j Unite ale Americii) 

13.00 Observator cu Simona 

Gherghe
13.45 Idilă la Budapesta 

H (comedie romantică, 
Statele Unite ale 

Americii, 1984) 
Cu: Christopher Plum
mer, Maggie Smith, 
Elke Sommer, Adolph 
Green. Regia: Karoly 

Makk
16.00 Observator 
17.00 Agentul VIP 

cu Cristian Brancu 
19.00 Observator

cu Alessandra Stoices- 
cu și Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Profesorul trăsnit 
O și danul Klump 

(acțiune, SUA 2000) 
Cu: Eddie Murphy, 
Janet Jackson, Larry 
Miller, John Ales. 
Regia: Peter Segal

22)45 Piaza rea 

► (3 (comedie, 2001, 
Statele Unite ale 
Americii). 
în distribuție: Steve 

Zahn, Jack Black, 
Jason Biggs, Amanda 
Peet Amanda Detmer. 
Regia: Dennis Dugan 

OJtD Vrăjitoarea
“ (film serial, thriller, 

Marea Britanie, 
2004)

130 Concurs 
interactiv

230 Observator 
(reluare) 

330AgtntidVP 
(refaare)

SJpVfMR
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700 Amy (s) 800 Aventurile 
lui Tarzan (s) 8:30 Detectivi 
prin Egipt (Marea Britanie, 10:15 Uzurpatoarea (s) 12:30 

i 2004) 900 Jurnalul Euronews s împotriva destinului (s) 1330 
! pentru România 9:15 Miracole , Mama vitregă (s) 1530 Iubiri

(s) 10:15 Plaja lui Măruță ; (romance) 1730 Poveștiri 
: 1205Amy(s) 1330 Atletism.; adevărate. Vremea de acasă 

Campionatul mondial 1630 
Jurnalul TVR (r) 16:50
Descoperă românii 1700 
Autostrada TVR 1800 Jurnal 
regional 1830 Replay. 
Prezintă: Emil Grădinescu, 
Marian Olaianos. 1900 Bazar 
1930 Ulița spre Europa 2000 
D'ale Iu' Mitică 2100 Ora de 
știri 22:10 Coolmea distracției 

î 23:10 Brigada omucideri (s) j acasă

24:00 Ce bine ei 100 Omul 
între soft și moft (r) 130 
Umbre de îndoială (r) 3:10 
Autocritica (r) 3:40 Plaja lui; 
Măruță (r) 525 Mesager

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

NAȚIONAL

600 dona (r) 0700 Iubiri (r)
900 Căpșune cu zahăr (s)

1830 Salome (s) 1930 Tequi
la cu suflet de femeie (s) 2030 
Numai iubirea (s) 21:15 Zorro 
(s) 22:15 Poveștiri de noapte 
emisiune (div.) 22:45 Clona (s) 
23:45 Montecristo 0:45 Po
veștiri adevărate (r) 1:45 
Numai iubirea (r) 2:15 Poveștiri 
de noapte (r) 2:45 De 3 x 
femeie (r) 3:45 Muzica de

1
I

600 Bere de la gheață (r) 700 
: Pitici de vară (r) 800. 
: Chemarea străbunilor (s) 900 * 
î Un cățel norocos (comedie,! 
; SUA 1998) 1100 Ochi negri ; 
> (s) 12:20 Look who is winning I 
' 1430 Acapulco Heat(s) 1530 ; 
; Pitici de vară 1630 Baronii (s):

1730 Bere de la gheată 1830 ‘ 
: Știri National TV 2000 Jara i 
; Iu' Papură Vouă (div.) 20:15 
; Fotbal: Farul Constanta - 
! Dinamo (live) 22:15 Arene ’ 

J Însângerate (dramă, SUA,!
1989) 0:15 Emanuelle (s) i

i 
t 
(

830 Samurai Jack (s) 900 > 
Călătoriile lui Sinbad (s, r) 930 J 
Prinț și cerșetor (reluare) ? 
12:00 Teo ( reluare) 13:15 ’ 
Samurai Jack (s) 13:45 
Călătoriile lui Sinbad (s) 14:15 
Tată În stil american (s) 15:15 
Entertainment News (reluare) 
1530 Dispăruți fără urmă (s) 
(reluare) 1630 Joey (s) (relu
are) 1700 Echipa de rezerve 

' * ****** ■ *■ . I -*■ * M

(s)2O0O Entertainment News 
2020 Dispăru|i fără urmă (s) 
2130 Cometfia in esență 
tarezJoev £2200 RoșHștf

6:00 Păzea la m 
medie, SUA, 2004)

■ de miere cu mama (Comedie, 
SUA, 2005) 9:00 Dilema 
(Comedie, SUA, 2006) 10:40 
Green Day - Live la Milton 
Keynes 11:40 Firewall - Pro
gram de protecție (Thriller. 
SUA, 2006) 13:25 Rezervele 
(Comedie, SUA, 2000): 1525 
Pantera Roz (Comedie, SUA 
2006) 17:00 Pirații din
Caraibe 2: Cufărul mortului 
(Aventuri, SUA, 2006) 20:00 
Studio 60 (Ep. 22) (Dramă, 
SUA, 2006} 20:50 Noaptea 
măcelului (Horror, Belgia)7:30 Dragoste și putere (s)

825 Imobiliare blitz 9:45 Spi
talul "All Saints" (s) 10:45 
Tele RON 1225 Quizzit 1405 
Dragoste și putere (s) 14:40 
Dulcea iubire (dramă, Franța 
2002) 16:25 Spitalul "AII 
Saints" (s) 17:25 SMURD -

LS22l’:̂ .US ReaHtatea'd'^la '12:00 14:50 

Realitatea bursieră 15:00 Rea
litatea de la 15:0017:00 Rea
litatea de la 17:00 17:45 Edi-

6:45 Ziarul Realității 700 
Bună dimineața, România! 

i 9:00 Realitatea dă la 9:00
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea 12:00

1930 Mondenii 20:00 CSI - 
INVESTIGAȚII (s) 21:00
Anchetă militară (s) 22:00 lllQtca ,, uul.

/acî'une' SUA : torii Realității 18:00 Realitatea 
2OO1,).l?>J2,,^?n,a1?a (mls" : de la 18:00 18:50 Realitatea 

ter, SUA 1994) Jack Ramsey, zj|ei 20:00 Realitatea de la 

un detectiv din Los Angeles, 20:00 20:05 Realitatea ziiei 
este acuzat de o cnma pe care ; 21:00 Realitatea de la 21:00 

nu a comis-o.

700 Matinal 71010:00 Euro- 
maxx (r) 1030 Fabricat în Ger
mania 1100 Ne privește. Talk
show pe teme sociale. Cu Ali

na Stancu 12:00 Știri 1230 
Teleshopping 1305 Escadrila 
albă (doc.) 13:30 Emisiune- 
concurs 14:00 Teleshopping 

1435 Lumea cărților 15:40 
Videodipuri muzicale 16:00 
Esentze (r) 1700 Misiune 

; imposibilă (r) 1730 Pasul For-

= --------r ■■ 2000 Trenul vieți. Cu Liana
Standu 2200 High Life. Cu 

Moraca Stan 2300 Vedetele 
se întreabă (r) 2330 Autentic

PRO CINEMA

22:00 Ultima oră

7:00 Curse și fiare vechi 800 
Revoluția 4x4 900 Automo
bile americane recondiționate 
10:00 Vânătorii de mito-, 
11:00 Mașini pe alese: Go“ 
12:00 Cele mai bune... bom
bardiere 13:00 Curse și fere 
vechi 14:00 Revoluția 4x-i 
1600 Curse 1700 Automotxie 
americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mitoc 
2000 Cum se fabrică efiverse 
lucruri? 21 00 Mărtuna medr- 
umului 2200 Fenomene 
stranii 2300 AteiserJ -ntef- 
național de reparați mto 
2400 Bramiac. Va-r=c a>

apoi.se


ai comunei
»*tonte locale, 
locurile unde 

ta care vâ puteți

Amplasarea aparatelor radar în data de 31.08.2007: 

- DN 66: Băda - Călan - Bretea Română:

■ DN 7: lila - Zam - Arad;
I - Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
I șl Mihal Emlnescu,

bumkh
Se dotatei Preț Variație

închidere (lel/acț) (%)
RRC 0,1290 •■-8,51

nv 0,9100 -0,55

SIFS 4,5100 -1,10

»1......... . .... 3,9700 -0,50
S1F2 3,6800 -1,34

SI.M............. 2.5800 0,00

IRK 2,9000 +0,35

31_______ ___ 43,0000 +0,23

«0............... 2,4600 -0.81

Bl ț,8400 -6,60

realizați de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 

Mul Decebal, bl. R, parter (lingi QUASAR), tel.: 

12ÎZ77.

Livada cu oameni, la Blăjeni
■ „Ca să fii blăjenar 
trebuie să ai un cal alb 
și un cireș în curte" 
(anonim).

I

Blăjeni (D.I.) - Odată ieșit 
din drumul national care 
duce spre Abrud, drumul 
ocolitor urcă, cu adevărat, 
spre munte. Mașini trec rar 
pe-aici, doar localnici grăbiți 
cu vreo treabă, iar casele sunt 
răsfirate pe culmi, abia 
itindu-se dintre valurile de 
verdeață.

Mai departe de Blăjeni nu 
poți pleca decât în sus, pe 
coastă. Există un drum foresti
er spre Avram Iancu, dar și 
vara e greu de umblat pe el. 
Iarna, când zăpezile acoperă 
totul, chiar cei câțiva kilo
metri, de la vreo casă dintr-un 
sat mărginaș până în centrul 
comunei sunt greu de 
străbătut. Tocmai de aceea în 
Dragu Bradu, unul dintre

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 

cu, nr. 14. ©-» 717659.

Farmacia .Green line”, non-stop, Bd. Dacia, nr 

33.©-» 748080.
Farmacia .Amica’, str. G. Enescu, nr. 7 ©-» 

713045.

DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 

5. ©-» 231515

Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 

nr. 29. ©-* 211616, 224488.
Farmacia .Tacomi - Humanltas II", str. Aleea Transil

vaniei, bl. 7. ©-» 211949.

Cabinetul medical (Foto: cl)

Blăjenii își fac drumuri
® Pentru a avea turiști 
în comună, blăjenii 
consideră prioritară 
existența infrastructurii.

Blăjeni (D.I.) - Singurul 
viitor al comunei Blăjeni este 
turismul. Recunosc acest 
adevăr chiar copiii din 
comună. Locurile sălbatice și 
legendele lor, obiceiurile 
păstrate, oamenii primitori 
sunt primele condiții, dar nu

ÎNCEPĂTORI

Nicolae Raț, primar (Foto: cl)

Regulii:
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.
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Cascada Pișoaia și comoara de aur

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

ncepători

6 7 1 9 4 8 3 5 2

3 5 2 6 1 7 9 8 4

4 8 9 2 5 3 6 7 1

5 2 3 7 9 4 1 6 8

1 9 4 6 6 5 2 3 7

7 6 8 1 3 2 4 9 5

8 3 6 5 2 1 7 4 9

2 4 5 3798161

9 1 7 486523!

Avansați

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

■ Cascada este doar 
una dintre frumusețile 
naturale ale locului 
care merită văzute.

Blăjeni (D.I.) - Unul dintre 
izvoarele Crișului Alb, care 
își face apariția dintr-un 
perete de stâncă aflat la 
poalele Vârfului Știubeiului 
sau Mâțului (1327 m), după ce 
străbate o poieniță, se pră
vălește peste un perete stân
cos, într-o cascadă, cu vuiet 
mare. 1

Pe versantul opus cascadei, 
două spinări stâncoase co
boară din Vârful Știubeiului. 
Sunt Corofana Mare și Coro- 
fana Mică. în legătură cu cele 
două stânci legenda povesteș
te că pe vremea când în 
băncile din Abrud aurul scos 
din mine de băieșii moți de la 
Roșia și de la Bucium era 
schimbat pe ducați de argint 
împărătești, șapte tâlhari au 
jefuit o bancă din Abrud și 
aurul și banii furați au fost

Printre ramurile cireșilor se vede satul (Foto: CL)

satele comunei, au mai rămas 
doar 6 locuitori. De altfel, în 
toată comuna mai sunt ceva 
peste 1500. Tinerii încep să 
plece de-acasă când intră la 
liceu, multi fac naveta, apoi se 
întorc pe munte doar în 
vacanțe, apoi... își găsesc ros
tul undeva, în lume. Din cauza 
asta doar 2 copii s-au născut 
în acest an în Blăjeni. „Păi, 
cum să fie ?! M-am trezit la 2 
noaptea cu dureri, ne am 

sunt suficiente. „Ca să poți 
chema oamenii, trebuie să ai 
un drum spre tine, nu o râpă 
prăfuită”, spune primarul 
Nicolae Rat. De aceea priori
tatea aici sunt căile de comu
nicație. Pentru a reduce chel
tuielile cât mai mult, dru
murile sunt amenajate în 
regie proprie. Primăria și-a 
achiziționat utilaje, produce 
borduri și angajatii ei chiar 
plasează asfaltul, după ce 
traseele au fost pregătite în 
prealabil. Cei care lucrează 
sunt localnici, angajați printr- 
un program cu AJOFM, în 
care primăria plătește doar 
30% din salarii. „Avem două 
studii de fezabilitate pe infra
structură, un proiect tehnic. 
Dorim să facem un partener - 
iat pentru amenajarea unei 
pârtii de schi, pe culmea 
Gruiu Lung, pentru că și 
relieful, și iernile de la noi se 
pretează la așa ceva. Doar 

Cascada legendei

ascunși într-o grotă din Coro
fana Mare, blocată apoi cu 
trei rânduri, de ziduri. Cei 
șapte tâlhari s-au legat cu 
mare jurământ și blestem să 
dezgroape comoara doar atun
ci când toti șapte se vor întâl
ni la Corofana. După ce au 
împins, în prăpastia de sub 

urcat în mașină și am plecat 
spre Brad”, spune Geanina 
Leaha. mama micuței Alexan
dra Maria. Și era februarie. 
Acum Alexandra are 6 luni. 
Arată ca un copil de 8 luni, 
crescut la oraș, e zâmbitoare 
și prietenoasă.

La școala proaspăt reno
vată mai sunt 50 de copii. 
Aproape toti dascălii sunt 
navetiști, din Brad, dar aici 
se țin și cursuri de vară, pen

Asfaltul trebuie să ajungă până la fiecare poartă (Foto: CL)

finanțările ne lipsesc deo
camdată, de aceea ce putem 
noi să facem facem cu pro
priile mijloace”, completează 
primarul. Oricum, e convins 
că drumul spre culmi trece în 
primul rând pe drumul asfal
tat acum de localnici.

Doar două autobuze urcă 
zilnic aici, de la Brad, dar în 
comună sunt vreo 400 de 
mașini. în Blăjeni nu 
funcționează nici o rețea de

Corofana caii cu care căras- 
eră comoara, pentru ca să li 
se piardă urma, tâlharii s-au 
despărțit plecând spre șapte 
zări. Și de atunci, nu s-au mai 
întâlnit niciodată. Unii mai 
caută și acum printre 
stâncăriile Corofanei comoara 
celor șapte tâlhari. 

tru cei care doresc să înveț 
engleza mai bine. Medici 
comunei s-a stabilit aici. An 
Munteanu a venit în primi 
vară și a fost convinsă să s 
mute în comună. S-a speria 
nițel, când a văzut pe c 
coclauri va trebui să umble 
dar are sprijinul primăriei c 
să ajungă oriunde e nevoie 
„Odată cu programul d 
sănătate am început să- 
cunosc și pe cei care pân: 
acum nu au avut nevoie di 
mine”, spune ea.

Atestată documentar înc< 
din 1439, localitatea Blăjeni t 
fost punct important și îi 
desfășurarea revoluției dir 
1784. La hotarul ei țăranii ai 
jurat credință lui Horea 
Cloșca și Crișan. în 1945 aic. 
erau 4000 de suflete, iar ce. 
care le sunt urmași se ocupg 
tot cu agricultura montană și 
mai ales, cu îngrijitul 
livezilor de cireș, o adevărată 
emblemă a locului.

telefonie mobilă, dar multe 
case au internet, și telefonia 
fixă își întinde cablurile de-a 
lungul fiecărui drum. Așa au 
învățat blăjenii cum poți să îti 
„vinzi marfa” (livezile cu 
cireși și cu meri, creațiile 
meșterilor populari, peșterile 
și cascada Pișoaia, meșteșugul 
Tulnicăreselor) stând acasă: 
prin internet. Sunt convinși 
că, odată drumurile terminate, 
turiștii vor veni.

Sărbătorile 
locului

Blăjeni (D.I.) - „Che
marea florilor de cireș” 
(20 aprilie -10 mai), „Târ
gul cireșelor” (1-30 
iunie), „Parfumul vinar
sului de cireșe” și „Ispi
ta poamelor” (în septem
brie) sunt cele patru 
momente importante ale 
proiectului turistic „Surâ
sul florii de cireș - liva
da cu oameni”, pe care 
blăjenii îl propun tuturor 
celor care doresc să par
ticipe la un spectacol al 
naturii, nemaiîntâlnit în 
alte locuri. Nu doar în 
aceste perioade turiștii 
găsesc aici gazde ospital
iere și un cadru natural 
sălbatic. în timpul Târ
gului cireșelor aici se 
desfășoară și un festival 
de muzică populară - „La 
izvoarele Crișului Alb”, 
aflat în acest an la a opt
sprezecea ediție.



Totul despre 
alimentația 

naturală

I • Alimentație. Foarte mulți deveni, în 
special de sex feminin, au hotărât să 
treacă la alimentația naturală. Pentru a 
preveni eventuale boli sau, pur și simplu, 
pentru a trata afecțiuni deja depistate, 
mulți au devenit vegetarieni sau ău trecut 
la regim „fără foc", (S.B.)

Ceaiul verde
Deva (S.B.) - Ceaiul 

verde poate fl soluția în 
cazul unui nou tratament 
pentru psoriazis și alte 
boli inflamatorii ale 
pielii, inclusiv mătreața 
și leziunile pielii cauzate 
de lupus, potrivit unui 
studiu american. Cerce
tătorii de la Medical Col
lege of Georgia au des
coperit că ceaiul verde 
încetinește creșterea ce
lulelor pielii care predis- 
pun la psoriazis. „Psori
azisul, o boală autoi- 
mună, face pielea să 
devină mai rugoaSă, din 
cauză că celulele pielii 
cresc fără control”, este 
de părere dr. Stephen 
Hsu.

Lintea 
miraculoasă

Deva (S.B.) - O per
soană are șanse mai 
mari de a scădea în greu
tate dacă mănâncă linte 
în loc de pâine albă. 
Despre linte se spune că 
are un index glicemic 
scăzut, deoarece elibe
rează zahărul în sânge 
mai încet după ce este 
consumată și, de aceea 
este indicată în curele de 
slăbit. Oamenii de știință 
au descoperit că per
soanele care au avut 
diete cu un conținut 
glicemic scăzut au pier
dut cu un kilogram mai 
mult comparativ cu cei 
care au ținut alte cure. 
Astfel de diete par a fi 
eficiente în special pen
tru persoanele obeze.

Dovleacul
Deva (S.B.) - Potrivit 
unui studiu realizat 

de o echipă de 

cercetători chinezi o 

substanță existentă 

în dovleac ar putea 

înlocui parțial sau 

total injecțiile cu 

insulină de care au 

nevoie zilnic per
soanele bolnave de 
diabet de tipul I. în 

diabetul de tipul I, 

care se poate mani
festa din copilărie, 
sistemul imunitar dis

truge celulele pan
creasului care pro
duce insulina nece

sară reglării nivelului 
de zahăr din sânge. 

Bolnavii au nevoie de 

injecții cu insulină 

pentru a supraviețui, 
dar tratamentele 

existente nu pot pre

veni apariția unor 

efecte secundare ale 

maladiei: infarct, 

accident cerebral, 
orbire, cangrenă și 

insuficiență renală. 

Cercetătorii au 

descoperit o sub

stanță existentă în 

dovleac ce pro

movează regenerarea 

celulelor pancreatice 

distruse, determinând 

creșterea nivelului de 
insulină din sânge. în 

funcție de gravitatea 

bolii, extractul de 

dovleac ar putea 

contribui la redu
cerea injecțiilor cu 

insulină.

Legumele trebuie consumate crude

Mâncați natural si sănătos!
5 A

■ Modul de alimentare 
naturală a organismului 
este sănătos și poate 
preveni bolile.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.hocanlclu@iin1ormniedla.ro

Deva - Spune-mi ce mănân
ci ca să-ți spun dacă pui preț 
pe viață. Este una dintre afir
mațiile pe care o persoană o 
poate face atunci când optează 
pentru un mod de viață 
sănătos sau unul „la voia în
tâmplării”. Mulți spun că tre
buie să te alimentezi astfel 
încât să nu te limitezi la ni-, 
mic „pentru a trăi viața din 
plin”. Tot ei sunt de părere că 
„dacă viața e scurtă, trebuie 
trăită, cu bune și cu rele iar 
atunci când apar probleme de 
sănătate, prin metodele atât de 
avansate ale medicinei, se pot 
trata...”

Mai puțini sunt cei care se 
gândesc cum să prevină bolile 
organismului. Printre aceștia 
se regăsesc persoanele care au 
luat hotărârea adoptării unui

Pentru o viață sănătoasă trebuie să alegem o alimentație cores
punzătoare (Foto: arhivă)

mod de viață simplu, normal rând, de practicarea unei ali- 
și sănătos, asigurat, în primul mentații naturale, formată din

Ce folosim în bucătăria fără foc
■ Pentru alimentația 
naturală se pot folosi 
doar anumite ustensile 
de bucătărie.

Deva (S.B.) - Alimentația 
naturală folosește legume, 
fructe, cereale, lactate, ouă, 
miere. Fiindcă mai auzim 
chiar și în zilele noastre 
întrebări de genul „nu mân
cați carne?, dar atunci ce 
mâncați?”, enumerăm: mor
cov, pătrunjel, păstârnac, 
țelină, sfeclă roșie, varză, 
salată verde, leurdă, roșii, 
castraveți, ardei, conopidă, 
spanac, ceapă, usturoi etc. De

asemenea, în alimentația nat
urală se folosesc: grâu ger
minat, tărâțe de grâu, griș și 
mai nou, descoperită de 
naturiști, hrișcă.

Hrișcă face parte din famil
ia cerealelor care se cultivă 
mai ales în Republica Moldo
va și poate fi găsită în maga
zinele cu profil naturist. Are 
avantajul că se înmoaie în 
două-trei ore în apă călduță, 
pe când grâul are nevoie de 
două zile, Pe de altă parte, 
hrișcă este un aliment foarte 
sățios. Alimentația naturală 
nu folosește: zahăr, coloranți, 
conservanți, carne și nici un 
fel de tratament termic. Mai

explicit, în bucătăria natur
istă nu există aragaz, în 
schimb este indicat un robot 
de bucătărie, chiar dacă la 
început se poate folosi și o 
râzătoare.

La capitolul dotări din 
bucătărie mai putem adăuga 
faptul că este indicat să se 
folosească vase de ceramică 
sau plastic, linguri de lemn și 
plastic; adică să se evite, pe 
cât posibil, contactul ali
mentelor cu obiectele din 
metal. Este indicat să se 
mănânce cu linguriță mică 
pentru a ne cultiva răbdarea 
mestecatului și folosirea unor 
înghițituri cât mai mici.

Hrana vie ne
■ Longevitatea e 
legată de alimentație, 
de aceea trebuie să 
știm ce mâncăm.

Deva (S.B.) - în fiecare om, 
chiar de la naștere, acționează 
două forțe: forța de construcție 
și forța de distrucție. Forța de 
construcție este întreținută de: 
o alimentație echilibrată și 
naturală; o bună circulație a 
lichidelor (cel puțin 2 litri/zi); 
oxigenarea celulelor prin exer
ciții fizice și aer curat; somn 
profund și odihnitor; echilibru 
psihic, spirit viu, generos, fără 
prejudecăți. Forța de dis

trucție este întreținută de: ali
mentație dezechilibrată, pră
jeli, conserve, alcool, fumat; 
lipsa lichidelor care împiedică 
eliminarea toxinelor; insufi- 
centa oxigenare a celulelor 
prin lipsa de mișcare și aerul 
poluat; efort intelectual exa
gerat, somn superficial, insom
nii; dezechilibru psihic, spirit 
egoist, labil, cu tendință spre 
distrugere. Aparatul digestiv 
al omului a fost creat pentru 
o alimentație vegetariană. 
Deoarece acidul clorhidric se
cretat de om pentru digestia 
cărnii este prea slab, iar 
intestinul său este ondulat și 
de cinci ori mai lung decât al

„hrană vie”, prin „bucătărie 
fără foc”. Este o morală 
supremă a vieții. Noi, omenii 
ne definim existența prin ceea, 
ce facem, gândim, spunem șț 
mâncăm, așa că fiecare 
„amănunt” al vieții noastre 
este la fel de important. în aju
torul celor ce caută în cămara 
naturii au venit în ajutor, în 
ultimii ani, numeroși comer- 
cianți prin deschiderea de 
magazine naturiste. în Deva 
sunt foarte multe astfel de 
magazine și sunt căutate de 
tot mai mulți hunedoreni.

La dispoziția celor ce doresc 
să se documenteze despre 
subiectul alimentație sănătosă 
sau despre tratamente natur
iste există bibliografie din 
plin!

Totul este să-ți dorești să 
adopți un nou mod de viață 
pentru că, dacă respectăm 
viața, și ea ne va respecta pe 
noi! Avantajele acestui mod de 
viață sunt nenumărate: sănă
tatea, un corp fizic armonios 
și evident deblocarea cali
tăților latente care așteaptă 
răbdătoare să iasă la lumină.

Cruditățile
Deva (S.B!) - Alimen- ® 

tele crude hrănesc și vin
decă totodată deoarece 
conțin enzime, izvoare de 
viață ce nu pot fi „fabri
cate”. Ele sunt necesare 
atât pentru cei bolnavi, 
cât și pentru cei sănătoși. 
Incapacitatea noastră de 
a simți savoarea fructelor 
și legumelor crude este | 
generată de pervertirea M 
„papilelor noastre gusta- W 
tive” de către alimentele 
prelucrate chimic. Este 
nevoie de timp și de 
voință pentru a recăpăta 
plăcerea de a ne bucura 
de crudități.

i viata <

Alimentele neprelucrate termic sunt sănătoase

animalelor carnivore, rămăși
țele alimentelor din intestin 
intră în putrefacție. Sub

stanțele de putrefacție trec 
prin peretele intestinului in 
sânge și generează boli.

Vegetarienii greșesc
Deva (S.B.) - Vegetarienii se disting prin 

faptul că nu mănâncă deloc carne, dar ei 
fierb majoritatea mâncărurilor. Chiar dacă 
fierberea se face în aburi, substanțele atât 
de prețioase, enzimele, sunt distruse. Vege
tarienii nu sunt ocoliți de boli, sistemul 
imunitar nu le este foarte pUterhic în ciuda 
regimului urmat cu strictețe. Prin fierbere 
sunt distruse nu numai enzimele ci și vita
minele. Vitamina C, al cărei rol este 
esențial în purificarea sângelui se pierde 
total prin fierbere. Toate sărurile minerale 
se elimină prin apa care fierbe, chiar și la 
aburi. în urma fierberii zarzavaturile și 
legumele nu mai conțin aproape nimic 
hrănitor în ele, iar proteinele își pierd 2/3 
din valoarea lor nutritivă. Specialiștii au 
constatat că fierberea pentru 30 de minute 
reduce conținutul benefic din broccoli cu 
775o, la varza de Bruxelles cu 58%, la 
conopidă, cu 75%, și la varza albă, cu 65%.

| Deva (S.B.) - Alimentația naturală 

i cuprinde o mare diversitate de rețete 

culinare ce pot fi găsite în cărți de 

specialitate. Meniurile sunt complete 

și chiar lărgite, în funcție de preferințe. 

De la supe, ciorbe, aperitive, folosite 

în general pe post de felul doi, până 

la dulciuri de tot felul. Câteva rețete 

fără foc vă oferim în rândurile 

următoare:

Suflă de ciuperci_______________
Ingrediente: 450 de grame de ciuperci 

de cultură proaspete, o ceapă mare, 

150 de grame de rădăcinoase, (mor

cov, pătrunjel, țelină), 3 linguri de ulei 

sau 100 de grame de smântână, un 

ardei gras sau o roșie, 1,5 litri de zer, 

borș, o legătură de pătrunjel și condi

mente: supco, piper, curry, cimbru, 

boia.
Mod de preparare: Ciupercile, ceapa, 

rădăcinoasele, ardeiul sau roșia (even

tual ambele) și verdețurile toate fin 

mărunțite, le amestecăm cu liantul 
j lichid, smântână sau uleiul și condi

mente după gust. Putem adăuga 

puțin suc de roșii sau putem acri cu 

oțet sau zeamă de la murături. Com

poziția se macerează la Fece și se 

omogenizează în decursul câtorva ore, 

înainte de servire.

Roșii umplute cu brânză
Ingrediente: 10 roșii mici, 350 de 

grame de brânză proaspătă de vaci, 

o ceapă, câteva foi de salată verde pe 

care se vor așeza la servire, 50 de 

grame de unt în cazul în care brânza 

nu este destul de grasă, puțin griș, în 

caz că pasta nu este destul de con

sistentă, verdeață la alegere, mărar 

sau pătrunjel și condimente diverse. 
Mod de preparare: Roșiile se golesc 

de miez, iar în fiecare din ele vom 

adăuga pasta preparată separat. Brân

za frământată cu untul se amestecă 

cu ceapa tăiată mărunt, grișul (dacă 

este nevoie), verdețurile tocate și 

condimentele. Dacă brânza este mai 
seacă se poate folosi un ou crud 

întreg, înglobat în compoziție sau o 

lingură de smântână.

Cu această pastă umplem roșiile 

așezându-le pe platou, pe un pat de 

salată verde. Putem folosi ardei în loc 

de roșii.

Maioneză_____________________
Ingrediente: 1 litru ulei, 3 ouă (albuș 

și gălbenuș), zeamă de lămâie (dacă 

nu aveți lămâie adăugați un pic de 

oțet, preferabil oțet de mere), 3 lin

gurițe de muștar, condimente.
Mod de preparare: Se pun în cuva 

mixerului ouăle, zeama de lămâie, 
muștarul și condimentele și se 

pornește mixerul. Apoi se adaugă 

treptat uleiul și maioneza este gata 

într-un minut. Variantele spre diferite 

sosuri, ar fi cu iaurt, cu usturoi, cu 

telemea, cu roșii sau cu verdeață 

(frunze de pătrunjel, mărar).

Salată de ciuperci cu morcov
Ingrediente: 500 de grame de ciu

perci, 300 de grame de morcov, 350 

de grame de maioneză, două cepe, 

pătrunjel, mărar, condimente.
Mod de preparare: Ciupercile se taie 

mărunt, amestecându-se apoi cu mor

covii rași, cepele tăiate fideluță, 

maioneză, verdețurile tăiate mărunt și 

condimentele.

Ruladă cu stafide______________
Ingrediente: 400 grame de stafide, 

200 de grame de brânză dulce, 100 

grame de unt, miere, scorțișoară, coa
ja rasă de la o jumătate de iămâie sau 

cacao, 3 linguri de rom și griș sau 

tărâțe.
Mod de preparare: Se amestecă brân

za dulce cu untul, cu stafidele întregi 

sau măcinate, mierea, scorțișoara, 
coaja de lămâie sau cacaoa (la 

alegere), romul și griș (tărâțe) în 

funcție de consistența compoziției 

finale. Se presară alune măcinate sau 

nucă de cocos pe folia în care vom 

rula compoziția, înainte de a o pune 

puțin la rece să se odihnească.

mailto:sanda.hocanlclu@iin1ormniedla.ro
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• Cupa Regiunilor. După ce selecționata 
Vest Banat, din care fac parte jucători 
aleși din Liga a IV-a din patru județe ves
tice ale României, a pierdut la Deva cu 
scorul de 3;5 în fața selecționatei Nord 
Vest Ardeal, va fi foarte greu să se men
țină în competiție întrucât meciurile direc
te sunt eliminatorii. (V.N.)

fbtbm / mm i nr-a
Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 

etapa I a Ligii a IV-a de fotbal, care se va desfășura 

sâmbătă, 1 septembrie a.6.

Aural ffiedej - Victoria Gâlan, Daniel Marinescu .eew- 

tru. Florin Velea și Marius Bartoșiu (Hunedoara), asis# 

tențl. Observator, Petru Spațios. 

Aurii Brad - Retezatul Hațeg, Daniel Hâidiner, centru 

(Hunedoara), Alin Mariș și Tiberiu Haidu (Deva), asis

tenți Observator, Marian Bima.

Dada Orăștle - Metalul Crijcior, Cristian Lazăr (centru). 

Marius Konlcika și Ionel Cîrstea (Petroșani), asistenți. 

Observator, Sever Bogdan.

Zarandul Crlșcior - Colegiul „Matei Cowin', Florin Anca 

(centru), Alin Saraol (Deva) și Marius Pavăl (Simeria), 

asistenți.  

Minerul Aninoasa - Inter PeSila, Emiiian Petrișor (cen

tru), Nicolae Albulescu și Stelian Chiriță (Brad), asistenți. 

Observator, Zoltan Gherqhely 

Minerul Teliuc - Gloria Geoagiu, Sergiu Perța (centru) 

(Lupeni), Denis Haidiner și Ovidiu Găceanu (Hunedoara), 

asistenți. Observator, Nicolae Mogoț., 

Jiul II Petroșani - Minerul Uricani. Adrian Lina (centru), 

Aurelian Panaite și Sorin Corpadi (Lupeni), asistenți. 

Observator, Petru Zlate.

Universitatea Petroșani - Casino Ilia (meci amânat).9

Fotbalul e rege și la finanțare
■ Consiliul Local Deva 
a alocat, ieri, suma de 
400 mii lei pentru șase 
cluburi din oraș.
ClPRIAN MaRIMUȚ_______________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva «- Echipa de fotbal 
Mureșul Deva a primit, ieri, 
cu ocazia rectificării bugetu
lui local al municipiului, mai 
mult de jumătate din suma de 
400.000 de lei disponibilă pen
tru sport. Membrii Consiliu
lui Local Deva au aprobat 
256.000 de lei pentru nou-pro- 
movata în liga secundă, Mu
reșul Deva, și câte 50.000 lei 
pentru FC CIP Deva, cam
pioana României la futsal și 
CSM Cetate Devatrans, din 
Liga Națională de handbal. 
Restul de bani, din cei 400.000 
disponibili pentru sport, au 
fost direcționați către CS Bo
dy Gim Deva (culturism - 
12.000 lei) și CS Dava Deva 
(futsal - 12.000 lei). Șapte 
cluburi din oraș au solicitat

Tenismenele hunedorene au picat examenul
■ Cele patru jucătoare 
din județ participante 
la Trofeul Boromir au 
fost eliminate în turul I. 
ClPRIAN MARINUȚ_________________
ciprian.marinitt0infornimedia.ro

Deva - Trofeul Boromir, 
dotat cu premii de 10.000 de 
dolari, s-a dovedit o piatră de 
încercare imposibil de trecut 
pentru sportivele hunedorene. 
Toate cele patru tenismene 
din județ, prezente pe tabloul 
principal al concursului care 
se desfășoară la arenele T.C. 
Siderurgica din Hunedoara în 
cadrul Circuitul Internațional

Echipa Mureșul Deva a primit 256000 de lei de la CL Deva.
(Foto: T. Mânu)

sprijin financiar, iar singurul 
care nu a primit finanțare 
este SCM Deva. „Pretențiile 
financiare ale cluburilor au 
fost mult mai mari, însă la 
bugetul local a fost disponibi
lă pentru sport doar suma de 
400.000 de lei. Am acordat cei 
mai mulți bani pentru Mure
șul Deva, întrucât au investit 

de Tenis al României, au fost 
eliminate în turul I. Pentru 
că n-au câștigat nici un meci, 
hunedorencele nu au primit 
nici un punct ,WTA sau vre
un dolar din fondul de pre
mii. Dintre cele patru tenis
mene hunedorene trei au 
pierdut fără a emite nici un 
fel de pretenții. Beneficiară a 
unui wild-card. Bianca Bra- 
șoveanu. în vârstă de 16 ani, 
fostă la ALPA Deva, acum 
legitimată Ia Dafera Mediaș, 
a cedat 1-6, 0-6 în fața An
toniei Touț, favorita nr. 5 a 
turneului, nr. 743 WTA. Cea
laltă jucătoare din județ care 
a primit un wild card, Mă- 

foarte mulți bani la Stadionul 
Cetate și au ca obiectiv în 
următorii doi ani promovarea 
în Liga I. în acest context, ar 
fi bine ca cluburile să nu mi
zeze numai pe sprijinul buge
tului local și ar trebui ca prin 
performanțe să-și atragă și 
alți sponsori”, afirma Florin 
Oancea, viceprimarul Devei.

dălina Gugilă (TC Siderurgi
ca Hunedoara) a pierdut și ea 
clar 0-6. 1-6, în fața favoritei 
nr. 6, Diana Gae (nr. 735 
WTA). Loredana Șerbu din 
Petroșani care în prezent se 
pregătește la un club din Bu
curești a câștigat cu un joc 
(game) mai mult decât cele
lalte hunedorence, însă tot a 
fost învinsă clar 2-6, 0-6 de 
Ana Maria Nedelcu, jucătoare 
venită din calificări. Singura 
care a câștigat un set a fost 
Beatris Simion, 21 de ani, de 
la Alpa Deva, nr. 878 WTA, 
care a cedat la mare luptă cu 
6-4, 4-6, 3-6 în fața Ralucăi 
Ciulei (nr. 867 WTA).

Reprezentanții cluburilor 
care au solicitat finanțare 
susțin că banii alocați de CL 
Deva nu le ajung nici măcar 
pe-o măsea. „Noi am solicitat 
280.000 și am primit 50.000 în 
contextul în care suntem 
campioni ai României și a- 
vem în această toamnă me
ciuri. importante în UEFA 
Futsal CUP în Croația. Există 
riscul să avem probleme, da
că sponsorii noștri nu vor 
strânge rândurile. Nu consi
derăm însă că e vorba de rea 
voință, pentru că Primăria 
Deva ne-a sprijinit întotdeau
na cât a putut de mult”, afir
ma Corneliu Hotăran, preșe
dintele de onoare al FC CIP 
Deva. „Inițial mi s-a promis o 
sumă mult mai mare. Vom 
încerca să ne descurcăm cu a- 
cești 50.000 de lei în turul 
campionatului, dar pentru 
anul viitor avem nevoie de 
mult mai mult”, comenta Ma
rian Muntean, președintele e- 
chipei de handbal CSM Cetate 
Devatrans.

Jucătoarele hunedorene au 
fost eliminate
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• Mai moare un fotbalist. Un fotbalist 
zambian, component al formației 
israeliene Hapoel Beersheva, a decedat 
după ce s-a prăbușit pe teren în timpul 
unui antrenament la Beersheva, localitate 
din sudul Israelului. Chaswe Nsofwa s-a 
prăbușit pe teren, fiind apoi transportat 
cu ambulanța la un spital din Beersheva, 
unde a încetat din viață.

Au sărbătorit calificarea

Se consolează
București (MF) - Pre

ședintele Consiliului Exe
cutiv al FC Dinamo, Ni- 
colae Badea, a declarat 
că echipa antrenată de 
Mircea Rednic, elimina
tă din Liga Campionilor, 
trebuie să aibă un par
curs mai lung decât 
anul trecut in Cupa 
UEFA, după ce In sezo
nul precedent a ajuns 
până în 16-imile com
petiției.

Record
București (MF) - World 

Records Academy, cea 
mai mare organizație 
care verifică șl omolo
ghează recorduri mon
diale, a omologat, joi, re
cordul slblenilor care au 
Jucat baschet, între 2 și 
5 august, timp de 80 de 
ore.

Mal ceva ca în NBAI
(Foto: ERA)

Jose Marla del Nldo 
(Foto: ERA) 

Invincibili
București (MF) - Pre
ședintele Jose Maria 
del Nldo a dedarat, 
înainte de plecarea la 
Monte Cario pentru 
Supercupa Europei, 
că începând de a- 
cum echipa FC Sevilla 
este invincibilă pentru 
că va juca mereu în 
12.
„Sunt sigur că vom 
câștiga Supercupa 
Europei șl mergem la 
Monte Cario cu 
această dorință, de a 
putea să-i dedicăm 
victoria lui Antonio 
Puerta, care va fi 
mereu alături de noi. 
Viața continuă și nu 
ne rămâne altceva 
de făcut decât să ne 
ridkăm", a spus Del 
Nido.

■ După meciul cu Bate 
Borisov, steliștii s-au 
adunat la un restaurant 
din Parcul Herăstrău.

București (MF) - Jucătorii 
echipei Steaua, împreună cu 
antrenorul Gheorghe Hagi, 
dar fără finanțatorul Gigi Be- 
cali, au sărbătorit calificarea 
în grupele Ligii Campionilor, 
la un restaurant din Parcul 
Herăstrău.

După meciul cu BATE Bo
risov, câștigat cu scorul de 2-0, 
rezultat ce a adus a doua cali
ficare consecutivă în grupele 
Ligii Campionilor, toți jucăto
rii steliști au mers să ia masa 
la restaurant, împreună cu 
n................ ;.......................... .
Rezervat. Intrare doar cu bilete de 

Liga Campionilor

Mesajul de la restaurant
MM*«*tM*»***M«.**»**«l«***M

Hagi, cu președintele CA al 
FC Steaua, Valeriu Argăseală, 
și cu managerul sportiv Adri
an Ilie. La întâlnire nu a fost 
prezent Gigi Becali.

La întâlnire a participat și 
căpitanul echipei Steaua, Mi- 
rel Rădoi, care a revenit din 
Italia pentru a asista la meci, 
ultimul Jucător sosit fiind 
Valentin Badea, care este, de 
asemenea, accidentat.

Pe geamul de la intrarea în 
restaurant era afișat un mesaj 
cu textul: „Rezervat, intrare 
doar cu bilete de Liga Cam
pionilor”.

Unii dintre componenții e- 
chipei Steaua erau însoțiți și

vani dos Santos, a obținut naționalita
tea spaniolă, la două zile după brazilia
nul Ronaldinho. Dos Santos are 18 ani 
și este fiul fostului fotbalist brazilian 
Zizinho. (ftta KPA)

Ridiculizat în repetate rânduri de jucătorii Barcelonei, fundașul lui 
Inter trece printr-o pasă proastă (Foto: epa)

Joacă azi în Supercupa
București (MF) - Brazilienii 

Ronaldo și Emerson au fost 
convocați în lotul echipei AC- 
Milan, deținătoarea Ligii Cam
pionilor, pentru Supercupa 
Europei, împotriva formației 
FC Sevilla, meci care va avea 
loc, astăzi, de la ora 21.45, la 
Monte Cario.

Antrenorul Ancelotti a con
vocat pentru această întâlnire 
următorii jucători:

Portari: Dida, Fiori, Kalaci

Michael Baird nu va evolua 
sâmbătă pentru craioveni, din 
cauza unei amigdalite acute

Sote -Af

Chiar dacă nu a putut evolua, precum în alte ciocniri europene, Rădoi a ținut să fie aproape de 
colegi (Foto: EPA)

de copii, la fel ca antrenorul 
Gheorghe Hagi, care l-a avut 
alături pe fiul său, Ianis.

Jucătorii au luat masa în 
liniște, fără a asculta muzică.
3-5 luni de absență

Antrenorul Gheorghe Hagi 
a declarat că jucătorul Mirel 
Rădoi Va fi indisponibil între

Fundași: Bonera, Cafu, 
Digao, Favalli, Jankulovski, 
Kaladze, Maldini, Nesta, Od
do, Serginho, Simici

Mijlocași: Ambrosini, Broc- 
chi, Gattuso, Emerson, Gour- 
cuff, Kaka, Pirlo, Seedorf

Atacanți: Aubameyang, Gilar- 
dino, F. Inzaghi, Ronaldo.

Supercupa Europei va fi ar
bitrată de austriacul Konrad 
Plautz. Partida va fi trans
misă în direct de Pro TV.

Baird pierde derby-ul cu Rapid
Craiova (MF) - Atacantul 

australian al echipei Univer
sitatea Craiova, Michael Baird, 
nu va putea juca în partida 
cu formația Rapid București, 
din etapa a Vl-a a Ligii I, 
fiind bolnav de amigdalită 
acută.,„A avut temperatură 
mare și a stat numai la pat. 
Doctorul Stamatescu i-a admi
nistrat multe antibiotice, face 
din două în două ore baie 
fierbinte, dar sunt șanse mi
nime să fie recuperat pentru 
meciul cu Rapid”, a declarat 
Ovidiu Costeșin, secretarul 
general al clubului oltean.

Baird ar fi la al patrulea 

trei și cinci luni, în urma 
accidentării suferite la genun
chiul stâng, la meciul amical 
România - Turcia, fundașul 
fiind „o mare pierdere pentru 
Steaua”. „Păcat de Rădoi, a fost 
la lotul național și mi-a venit 
accidentat. L-am pierdut pen
tru trei, patru, cinci luni, este 
o pierdere mare”, a spus Hagi.

„Trompeta" Chivu •
București (MF) - Fundașul 

echipei Internazionale Mila
no, Cristian Chivu, a fost de
semnat de cotidianul AS 
„trompeta” meciului pierdut 
cu scorul de 0-5, în fața for
mației FC Barcelona, la tro
feul Joan Gamper.

„Zilele lui de glorie sunt de
parte. Din punct de vedere fi
zic este fatal. Giovani dos 
Santos l-a ridiculizat în repe
tate rânduri”, scrie AS.

Giovani dos Santos a fost 
desemnat jucătorul meciului, 
în timp ce „lordul” a fost ales 
Lionel Messi. Rivas, coechi

Fostul madrilen Emerson ar putea debuta pentru AC Milan, toc
mai în Supercupa Europei (Foto: eRaj

meci în care nu va putea juca 
în acest sezon. în prima eta
pă, cu Farul Constanța, și în 
a cincea, cu Unirea Urziceni, 
a lipsit din cauza suspendă
rilor, iar cu CFR Cluj din cau
za unei altercații cu portarul 
Mircea Bornescu, atunci când 
s-a ales cu nasul spart.

Baird a lipsit și în sezonul 
■ trecut la partida din Giulești, 
atunci el plecând de urgență 
în Australia, acolo unde prie
tena lui era în comă fiind sus
pectă de meningită. Antreno
rul Ovidiu Stângă nu va pu
tea conta nici pe Ciprian Tă- 
nasă, care nu este refăcut du

Căpitanul FC Steaua, Mii^ 
Rădoi, nu a evoluat în meciul 
cu BATE Borisov, el fiind 
trimis în această săptămână 
la o clinică din Bologira, pen
tru a efectua o artroscopie, în 
vederea remedierii probleme
lor apărute în urma leziunii 
meniscului extern de la ge
nunchiul stâng.

pierul lui Chivu din apărarea 
Interului, a fost desemnat du
rul meciului. Cristian Chivu 
a fost titular și a evoluat până 
în minutul 42, în mecitl de 
miercuri seară. El l-a faultat
pe Dos Santos în minutul 6, 
în suprafața de pedeapsă, lo
vitura de departajare fiin^b 
transformată de Ronaldinho^
De asemenea, Dos Sântos a 
marcat al doilea gol al cata
lanilor, după ce l-a depășit tot 
pe Chivu, în minutul 11.

Celelalte goluri au fost mar
cate de Toure '37, Iniesta '56 
și Motta '78.

pă accidentarea din meciul mi. 
CFR Cluj, astfel că în ofensiJp 
ar putea juca Florin Costesr 
Mihai Dina și Julius Wobay.

în schimb, în poarta Uni
versității Craiova va reveni 
Mircea Bornescu, absent la 
partida cu Unirea Urziceni 
din cauza unei fracturi de pi
ramidă nazală. Bornescu s-a 
antrenat toată săptămâna nor
mal însă este posibil ca în 
Giulești să poarte o mască de 
protecție. Partida Rapid Bu
curești - Universitatea Craio
va, din etapa a Vl-a a Ligii I, 
va avea loc, sâmbătă, de la 
ora 20.00.
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Vând ap. 2 camere (03)

r o ■'vimo.ro
• Besa, B-dul Decebal, decomandate, vedere 
9re bulevard, 2 balcoane, centrală termică, bl. 
li sc H, et 7, ap. 28, preț negociabil. Tel. 
GM2AH7447, fără intermedian.
• Bera, Gojdu, 50 mp, balcon închis, parchet, 
amerizări, bloc cărămidă preț 125.000 lei, nego- 
<3*1 TeL 0722/564004. (T)

; • Bera, iWracentral, proprietar, etaj 2, 
irtxrățățiri, centrală termică, balcon, mobilat, 
oa*iabil imediat, preț 47.000 euro, negociabil; 
exdus intermediari. Tel. 0745/888619. (8/29.08)
• Bera, zona Astoria, etaj 1, contorizări, balcon 
închis, parchet, 42 mp, preț 110.000 lei, nego- 
âabil Tei. 0721/055313. CD
• «a Dada, parchet laminat, gresie, faianță, 
Inabil, ușă metalică, termopan, complet contor- 
izat, preț 85500Ron, tel. 0745/786378. (A0)
• ana Aleea Jiului, et intermediar, parchet, 
gresie, faianță, CT, termopan, balcon închis, preț 
125500 Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)
• an Zemflrescu, parchet, gresie, faianță, CT, 
ușă metalică, instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg, tel. 0745/786578. (A0)
• am Uzo Balcan, et intermediar, parchet 
laminat gresie, faianță, lambriuri, CT, ușă 
metalică, lavabil, preț 87.000 Ron neg., tel. 
0745/786578. (A0)

AICI POATE
FI RECLAMA

TA!

IETATEA DE MICROFINANTARE

AURORA I.F.N. S. A. ;
f:
‘y cPfertă pentru societăți comerciale șl persoane fizice autorizate,

credite pentru: §
• QaniaiaisâJiDfiLjfacfin •Capital de lucru «investiții
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate și fără activitate I “ 
uiak.. lulto. I hhj'M wu, QQfiAi RO,

0726/223889,0726/118355 ăl # WhSsgmiW*

• aum BaHa, et intermediar, apometre, reparti
toare, balcon, ocupabil imediat preț 135500 Ron 
neg, teln 0745/786578. (A0)
• dac, zona I. Corvin, et bun, ST-55 mp, parchet 
termopane, CT, amenajat preț 155.000 Ron neg, tel. 
0745/786578CA0)
• Deva,et 1,50 mp, circuit parchet 105.000 RON, tel. 
215212. (Al)
• sdec, balcon închis, parchet gresie, faianță, zona 
Piață, preț 119.000 ron, neg., tel. 0721/593403, 
0742/019418 (Al)

• dec, zona Mărăști, et 1,2 balcoane, contorizări, 
amenajat ST 60 mp, bucătărie modificată, preț 
169.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, b-dul Nlcolae Bălcescu, et 1, CT, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță, bine întreținut preț 
44000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• Dada, et 3, circuit balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, preț 
97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 4 semidec, contorizări, balcon, parchet, 
preț 135.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Al. Jiului, et 2, circuit balcon, faianță, gresie, CT, 
modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. lullu Maniu, semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet balcon, preț 125.000 RON, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)

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

• legeni, zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică preț 
110500 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et intermediar, balcon, 
amenajări modeme, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• preluăm spre vânzare dec., etaj intermediar, 
zona Liliacului, Creangă sau zona A. lancu, tel.
231.800. (A9)
• dreutt, amenajat (gresie, faianță CT), 2 
balcoane, etl, zona Dorobanți, preț 170.000 neg., 
tel. 231500. (A9)
• urgent dec, camere' cu parchet contorizări 
integrale, etl, bd. Decebal, Deva, preț neg., tel. 
231500,0740/317314. (A9)
• urgent sdec, etintermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 lei, tel. 212.141. (A9)
• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, fel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613366, 
078S,'0404cn tAiot

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• urgent In Deva, zonele: Progresului, bd. 
Decebal, Gojdu, Dorobanți, Bălcescu, se oferă de 
la 120000 lei până la 160000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0730/474275, 
0723/251498,232808. (A4)

• zona Gojdu ■ central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135000 lei nego
ciabil, tel.0723/251498,0788/165702,232808 (A4)

• zona Decebal .Auto Moto" 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
e zona Profi, 55 mp, etaj 2, cu balcon mare, 
geam la bale, bucătărie mare, fără modificări, 
parchet, vedere la stradă, bine întreținut, 
ocupabil imediat, preț 140000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,0723/251498,232808 (A4)
• zona Astoria, etaj 2, cu balcon, centrală 
termică termopan, modificat, renovat recent, 

' ocupabil imediat, preț 108000 lei negociabil, tel.
232808 0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Profi, 48 mp, cu balcon mare, beci, geam 
la baie, fără modificări, bine întreținut, preț 
95000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0723/251498 232008 (A4)
• zona L Creangă ■ ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți, preț 165 000 Lei negociabil, tel. 
0788/165702,0745/302200,232808 (A4)
• dec, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231.800. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, zona Dorobanți 80 mp,2băf pereți 
izolați, centrală termică, geamuri 
termopan, dotări modeme, complet 
mobilat Relații la teL 0720/005452. (4/2458)

• dec, zona Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et. bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578 (A0)
• dec, zona Trident, 2 băi, parchet gresie, 
faianță CT, termopane, preț 215.000 Ron neg., 
tel. 0745/786.578. (A0)
• dec, zona Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, renovat, 
gresie, faianță termopan, ocupabil imediat preț 
180.000 Ron neg., tel. 0745/786578 (A0)
• Gojdu, et 1, bucătărie modificată, parchet, 
balcon, contorizări, preț 156.000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• Deva, b-dul Nicoiae Bălcescu, sdec., et 1, 
balcon, termopane, parchet preț 150.000 ron, tel. 
215212. (Al)
• Mihai Viteazul, dec., et. 2, 2 băi, parchet, 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, parter, semidec., baie, bucătărie, 
balcon, amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)

• Dorobanți, et 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț 65.000 etao, neg, tei. 
0745/367893. (A2)
• urgent zona Decebal - Ulpia, amenajat etaj 
intermediar, 2 bă, balcon mare, parchet gresie, 
faianță mobilat preț 200000 lei neg, tel. 
0723/251498 0788/165702,232808 (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 2 din 4, 
bloc nou, 80 mp, cu 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică amenajat, modificări, parchet, gresie, 
faianță poziție deosebită vedere pe 2 pălii, preț 
neg, tel. 0730/474275,0788/165703,232808 (A4)

• zona Astoria, etaj 3, cu balcon, centrală 
termică termopan, modificat, uși noi peste tot, 
renovat recent ocupabil imediat, preț 155000 lei 
negociabil, tel. 232808 0723/251498,0788/165702. 
(A4)
• decomandate, zona Mărăști, contorizări, 
modificări, bloc de cărămidă zonă liniștită preț 
170 000 lei neg, tel. 0723 251498, 0788 165702, 
232808. (A4)
• decomandat zona Liliacului, cu 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică modificări la 
bucătărie, posibil și mobilat preț 184000 lei neg, 
tel. 0730 474275,0788 165703,232 808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoamne, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 240 000 lei neg, tel. 0723 
251498,0788165702, 232808(A4)
• urgent, preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărășești, Liliacului, Creangă 
tel. 231500. (A9)
• dec, hol centră, CT, etl. zona Liliacului, Deva, 
tel. 231500. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etinterme- 
d iar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg, tel.
231.800. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (AIOj
• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
025-/613368 0788/040.490. (A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, zona M.T, et. intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopan, 
complet contorizat, preț neg, tel. 0745/786.578. 
(A0)
• et 2, dec, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, CT, 
termopane. mobilă stil occidental, preț 240.000 
ron, tel. 215212. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63000 euro nego
ciabil, tel. 0788 165 703,0745 302200,232808 (A4)

• preMra ppre vânzare, în Deva, Mteent oe 
zonă teL 231500. (A9)
• dec, Noc nou, S100 mp, amenajat sti occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță parter 
laminat) et2, zona Mărăști, Deva, preț 260500 
Ron neg, tel. 231500. (A9)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg, tel. 231500. (A9)
• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg, tel. 231500. (A9)
• dec, S-100 mp, 2 bă, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spiță 
Deva), preț neg, tel. 231500,0745/511.778 (A9)
• sdec, camere cu parchet CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231.890. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva+Garaj, scară interioară CT, termopane,
150 mp, occidental, preț 110.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• Deva, zona Dorobanți, 3 cam, living, 2 băi, 
buc., hol, CT, termopane, stil occidental, teren 
1050 mp, preț 155.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231500. 
(A9)
• urgent, 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231500. (A9)
• vilă In Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231500,0740/317313. (A9)
• construcție veche și teren S-720 mp, zona. 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231.800. (A9)
• vilă, construcție nouă, amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231500. (A9)
• 2 camere, bucătăie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva, preț 300.000 Ron. tel. 231.800. (A9)

Cumpâr casă (14)

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

Case de vacanță (15)

.e cabană P+l, cu 600 mp teren aferent, zona
Râu Mare Retezat. Tel. 0744/515484. (T)
• casă de vacanță P+l, cu terasă în stațiunea 
Geoagiu-Băi. Relații tel. 241044 după ora 17. (T)

Jetta. Nu te mai saturi sâ o privești.
I ită-te la ea.' Îmbinând armonios eleganța cu sportivitalea, VbOtewașen Mta te atrage prin designul să» 

surpmzător. Grila cromată a radratoriilui în partea frontală conferii vitalitate liniei elegante, iar interiorul foarte 

spațios ți portbagajul foarte încăpător, de 527 litri, ifi oferă un plus <ie confort .

Mm mult decât atM. beneficiezi și de o echipare standard generoasă: airbag frontal șofer și pasager, airbag lateral 
fa|ă ți airbag pentru cap. ABS. aer condiționat Climatic, radio CD-player, oglinzi reglabile și încălzite electric, 

închidere central izalăcu telecomandași geamuri acționate electric,

Vrei sâo privești și turnai îndeaproape? Te așteptăm laCentrul Volkswagen Timișoara. Calea Uigojuhu.hifurcație 

aeroport

e
Pr« făd TVA: 13 EăSo. preț cu TVA 16 416 Euro. ffvt.'nzane 161- IO3CR consum mediu (! 100 km) 7.4; emuhe CO (g? IOG km). 176.

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Tnrâoara, Calea Lugojului, bifurcat» aeroport, telefon: 0256-289892,287316

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

(104826)

lider imobiliar 
ATESTAT Șl LICENȚIA T

LILIACUL MULTICOM

ȘîK • l> mi.H Z 1 V e\ H tn 

a tt 1 r i ■ ■ i ? .*>«>

\ț<VlM . n’XV IW4*»:

■ i' .'nr.
E Ă-X 1 ’' X s-,-.î

iffc. Garant Consulting 
teHFlI ani de experiențăwww de

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (W25)
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$8^ citroCn
DEVA 

angajează 
MECANICI, ELECTRICIENI, 

INGINER RECEPȚIE 
pentru activitatea de service auto

CERINȚE experiența într-un post similar,
c u r i o șt i n țe m eca n icâ -electromeca nicâ-electronică 
auto, seriozitate, conștiinciozitate în muncă 
OFERIM: condiții de muncă excelente, 
specializare după angajare, salarii atractive 
Așteptăm cererile dumneavoastră la adresa : S
Reprezentanța Citroen Deva, =•
Calea Zarandului
(între benzinăriile Rompetrol *1 OMV) 
e-mail : recrutare.selectio@yahoo.eom sau 
fax 0269/501126, până la data do 10.09.2007.

Vând case la țară (17) Vând garsoniere (19)

CWAffil

Societate Comercială angajeazăV

fr

<1

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

• urgent, zonă centrală st=40 mp, amenajări 
moderne, etaj Intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Tridanț <0 mp, decomandată modificări 
la bucătărie, termopan, parchet, gresie, faianță 
ușă metalică ocupabilă Imediat, preț 75000 lei 
negociabil, tal. 0788/165702,232806 0723/251498. 
(A4)
• zona Dorobanți, etaj 1, decomandată 40 mp, 
cu balcon, contorizări totale, preț 115000 lei 
negociabil, tel. 232808,0723/251498 0788/165702. 
(44)
• atac, amanetată (gresie, faianță, CT, 
termopane), mobilată șl utilată et3, zona 
I.Manlu, Deva tel,231300, (A9)
• dec, renovata, contorizări, balcon, et3, zona 
pieței centrale, Deva preț neg., tel. 231300. (A9)

Consiliul de administrație al S.C. Atelierele Centrale S.A. Crișcior, 
având C.I.F. RO 2093869, nr. înmatriculare O.R.C. J20/1952/1992, cu 
sediul în Str. Uzinei, nr. 1, Crișcior, jud. Hunedoara, tel. 0254/617009, 
617012, fax 0254/617010, e-mail office@actc.ro. convoacă adunarea 
extraordinari a acționarilor, la data de 01.10.2007, ora 10.00 și în 
cazul neîntrunirll cvorumului legal, la data de 02.10.2007, ora 1O.OO, 
la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. „Registrul 
Miorița" S.A. Cluj-Napoca, până la sfârșitul zilei de 15.09.2007, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Discutarea șl aprobarea completării art. 6 din statut, cu 
următoarele obiecte secundare de activitate:

- cod CAEN 2922 fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 
- activitate secundară care se va desfășura la sediul social din Crișcior;

La punctul de lucru din Brad se vor desfășura activitățile secundare:

- cod CAEN 5244 comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de 
Iluminat șl al altor articole de uz casnic;

- cod CAEN 5248 comerț cu amănuntul, în magazine specializate, at 
altor produse n.c.a.

2. Diverse.

(lfl$00)

• ca,4 cu anexe, în satul Sibișel. Relații la tel. 
6740/241387,0740/231451. (T)
• casă In Bretea Mureșană, loc central. Tel. 
£54,215795. (T)
• cată și teren >660 mp., fs 32 m în șoimuș, nr. 
241, cu posibilitate de parcelare t2 parcele), cu 
utilități: gaz, curent electric. Situație juridică 
clarificată. Tel. 0722/601501. (7/29.08)
• +teren, 2+1,0.5 ha, ST-100, Vata, preț 20.000 
EufO. tel. 0254/613.366.0788/040.490. (A10)

• ultracentral, 70 ha, ST- 240, 7+ depend., 
C'ăștle, preț 150.000 Euro. tel. 0254/613.366, 
038/040.490. (A10) ■

• + garaj, 4 camere (parter+etaj), Ribița, preț 
25.000 Euro. tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• + anexe, ST- 70+1500,3 .amere, OCiu, preț 
X.00C Euro. tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 3 corpuri+șură, 1.2+1.2 pădure, ST 120, Valea 
A-Sului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
2'38/M0.4W4fA10)

• + șură, 2 camere. 1,6 ha. Buceș, preț 14.000 
Eur0, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• + dependințe, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613.366.0788/040.490. (A10)

• lemn, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro. tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
cure, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

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

• lemn, 1 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22.COO Euro. tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• cărămidă, 3 camere+baie, 2 ha, ST-60. Crișcic r, 
creț 24.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
.410;
• rigle, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
creț 18.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
Albi

■ cărămidă, 4 camere, 0,5 ha, ST-100, Bucureșci, 
-ret 30.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490.
A10)
• cărămidă, 4 camere+baie, 0.2 ha, ST-100, Brad, 
creț 100.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490.
A10)
• cărămidă, 2 camere, 0,5 ha, ST- 50, Dealul 
răului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
:W040490. (A10)

• cărămidă, 4 camere, 0.5 ha, ST-150, Brad, preț 
1X.OOO Euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
A1S)
• cărămidă, 5 camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava, 
prer 24.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
A23)

• Deva, «tal 1, 2 camere (una bucătărie), 
termopane, parchet, gresie, faianță preț 70.000 
lei, ocupabilă Imediat Tel. 0745/202448, (T)

• ganonleră 1 camere, Deva, Gojdu, complet 
mobilată șl utilată totul nou, etaj 3, preț nego
ciabil; fără intermediari. Tel. 0742/228845, 
0742/266025.(3/27.08)
• vând mu schimb garsonieră tn Hunedoara, 
bloc CM 6, cu Sibiu, preț negociabil. Tel. 
0748/937052. (T)
• zona sala Sporturilor, et.2/4, ușă metalică 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă Imediat preț 
62.000 Ron neg., tel. 0745/786578. (AO)
• zona Dada, et Intermediar, parchet 
apometre. gaz. balcon, ocupabilă Imediat preț 
70.000 Ron neg., tel. 0745/78657& (A0)
• zona Profl, dea, ST-45 mp, parchet gresie, 
faianță complet contorizată et t preț 1254100 
Ron neg, teL 0745/786578. (AO)
• zona Uceecu Nou, dea, et bun, parchet 
laminat termopane, contorizări, gresie, faianță 
preț 120.000 Ron neg, tel. 0745/786578. (A0)
• zona 22 Decembrie, dec, ST-45 mp, parchet 
CT, amenajată preț 125.000 Ron neg, tel. 
0745/736.578. (A0)
• urgent Deva, bulevardul lullu Manlu, 34 mp, 
balcon închis, parchet contorizări, 82.000 ron, 
tel. 215212. (Al)
• decomandata, balcon închis, parchet gresie 
+ faianță ST 42 mp, contorizări, Progresul, preț 
34.000 ron, tel. 0742/019416 (Al)
• decomandate, et 3, centrală mobilată șl 
utilată parchet gresie, faianță ST 32 mp, zona 
Gojdu, preț 90.000 ron, neg, tel, 0721/593403 
0742/019418. (Al)
• dec, contorizări, balcon, et 3, zona Mărăștl, 
preț 93.000 ron, neg, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• amenajată stil occidental și mobilată etaj 
intermediar, zona I. Manlu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semldea, bucătărie, bale, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semldea, bucătărie, baie, faianță+gresie, etaj 
intermediar, zona Daica, preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semldec, amenajată parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• garsonieră 2 camere, bucătărie, faianță 
gresie, Dacia preț 83.000 RON, neg, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent zona Dacia et intermediar, st=16 mp, 
cameră baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)

o urgent, Deva, plata Imediat, tel. 215212. (Al) 
o urgent In Deva, zonele: Gojdu, Progresului, bid. 
Decedai, Dorobanți, ofertă de la 80000 lei până 
la 115000 lei, în funcție de amendări, etaj șl 
suprafață tel. 0723/251496 0745/302200,232806 
(A4)

Vând terenuri (21)
• 8 ta teren la șoseaua Deva-Brad, 12 km de
Deva la Fomădle. Tel. 214352. (T)

• Deva, prelungiră Str. Viilor, 2100 mp, 
deschidere 20 m, preț 25 euro mp. Tel. 
0723/187551,0724/844596. (5/27.08)

• htravSan al extravilan în Deva. Relații la tel. 
217226 225072. (D
• teren agricol dau în parte, în arendă sau alte 
forme. Tel. 0744033241 (T)
• Utadta4MmUllaaiM,ST-375mp,FS-Um, 
mate teonșta protect peraiu construcție noc 
O+P+L parcare, preț 90000 euo neg, tel. 
0745/786578.(44)
• bl Dew, DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786576(40)

• bl Deva, la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0745/786578. (A0)
o bi llntaiM, ST-10.000 mp, FS-100 m. se vinde 
șl parcelat, preț 25 euro/mp neg., tel0745/ 
786578. (AO)
• Deva, zona rezidențială 4 parcele, FS 20 m, 
utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004 (Al)

o Intravilan, 2 parcele în Almașu Sec, preț 4 
euro/mp, tel. 0745/639022,0726/316796 (Al)
• Intravilan bl localitatea Bilată zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte Ia zl, 
Ideal pentru construcție hale, Investiție, parce
lare, tel. 0740/535095.0788/165703,232806 (A4)
• Intravilan, at 1800 mp, la 15 km, de Deva, zona 
Brănlșcă poziție deosebită Ideal pentru 
Investiție, construcție casă sau casă de 
vacanță deschidere direct la stradă acte la zl, 
se parcelează 900 mp ■ 800 mp, preț 11500 euro 
tel .0723 251498 0730 474275,0723 251498 232 806 
(A4)
• Intnvlan, et 500 mp, la 4 km, de Deva, locali
tatea Mintia poziție deosebită utilități, curent, 
gaz, apă Ideal pentru Investiție, construcție 
casă sau firmă deschidere direct la stradă acte 
la zl, preț llOOOeuro tel ,0723 251498, 0745 
302200,232 806 (A4)
• urgent, bitravlan, zona Rîul Mare, Dumbrăvlță 
în suprafață de 500 mp, terenul este plan, există 
și fundație de 8 ml/8 ml, pentru cabană se oferă 
șl proiect de construcție cabană cu deschidere 
la stradă de 25 ml, Ideal pentru construcție casă 
casa de vacanță investiție, preț 11500 euro tel. 
0723 251498, 0788165703,0254/ 232 806 (A4)
• preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231300. (A9)
• in Sântutabn, 5-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231.800. (A9)
• panele a 600-1000 mp flecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231500. (A9)
• bitravlan D*va, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231300. (A9)
• 2 penale, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere.: preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231300. 
(A9)
• NMl ha, preț 4200 Euro, tel. 0254/613366, 
078VWOA90. (A10)
■ IT-UM, Ariețeri, preț 20 Euro/mp, teL 
(054/03366 0788AMOA80. (A10)

SPEDITION TRANSCONTINENTAL

Dlitribultor autorizat
URSUS BREWERIES

lifta, Kandta • Inataut Mara România, Pan Group, 
Agratia, Pannaiat, Cranalo Nocaș, Apemln Tuș nad

Recrutează și pregătește persoane energice, ambițioase și 
hotărâte în vederea angajării pentru următoarele posturi:

AGBVTf VÂNZĂRI 
■fOmUVMTOWI
• MANtPUlANȚ! MĂRFURI
■ MOTOUHVUrrORMTATBTAT
Se oferă condiții specifice domeniului de activitate, iar cei 
interesați pot depune CV-ul la sediul societății din Deva, str. 
Depozitelor, nr.5, prin fax: 0254/235.071, sau la adresa de 
email: officeaspedltiontranscQntinental.ro

• DN Deva-Orăștle, 0,15 hă Intravilan Orăștle, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613366 0788/040.490. 
(A10)
• Irad-Deva, 03 hă Săllștloara, preț 6000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• Ind, ăă hă Arleșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613366 0788/040.490. (A 10)
• InMMndta 1 hă Intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613366 0788/040490. (A10)

(109718)

Cumpăr teren (22)

• urgent 5 hectare teren intravilan, la șosea 
Deva sau împrejurimi, plata imediat tel. 215212. 
(Al)

Spații comerciale (25)
• 25 mp, zona Piață preț 22.000 euro, tel. 
0721/055313. (Al)
• Deva, 80 mp, cu intrare bulevard, corp social, 
CT, termopane, preț 82.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Al)

CEI MAI
închirieri auto 
începând 
de la prețul de

IfiCHÎftrt ttl

68 de lei

Vă oferă prin florăriile din: *»»«*• «mm
___  i »

i

AnlUNT*
Colegiul Tehnic de 
Transport Feroviar 
„Anghel Saligny" 

organizează înscrieri 
până la data de 

05.09.2007 pentru 
ȘCOALA DE MAIȘTRI, 

curs seral, specializarea 

MAISTRU MECANIC, 
pentru absolvenți de liceu 

cu sau fără diplomă de 
bacalaureat.

Informații suplimentare la 
telefonul 260.453.

HIRAL CONSULT INNL lichidator judiciar al SC REFRACTARA SA cu sediul Ih Baru Mare, Str. Principală, nr. 314,
jud. Hunedoara, CUI 2092884, organizează vânzarea prin licitați* publici In data da 20.07.2007, ora 12.00, la sediul Tribunalului Hune
doara a următoarelor bunuri aparținând soclatâțll:

Nr. Cri, Nr. Inventar Denumire Preț pornire lldtatle

1. 1018 CLĂDIRE STAȚIE TRANSFORMARE 42.884,90

2. 1020 STAȚIE APARATA1 SA2 6.059,72

3. 1021 HALĂ FABRICAȚIE PREPARATE AMES 114.375,33

4. 1022 STAȚIE APARATAJ ELECTROFILTRE 14.750,66

5. 1023 HALA UNII GARAJ 48.648,37

6. 1024 CLĂDIRE POST TRANSFORMATOARE 10.225,22

7. 1025 HALĂ PRODUCȚIE PRESARE 128.505,37

B. 1027 ATELIER MECANIC 44.699,60

9. 1028 CLĂDIRE LABORATOR 42.441,36

10. 1030 CLĂDIRE STAȚIE COMPRESOARE 23.962,70

11. 1031 CLĂDIRE STAȚIE POMPE 2.185,45

12. 1032 CLĂDIRE IND PT. 2 7.080,48

13. 1034 CLĂDIRE IND. SA 3 16.503,36

14. ÎO35 CLĂDIRE ELECTROFILTRE 6.027,06

15. 1036 CLĂDIRE PROD. MONOBLOC 43.396,26

16. 1037 CLĂDIRE PSI 5.532,89

17. 1038 CLĂDIRE POD BASCULA CF 1.363,44

18. 1041 REMIZA LOCOMOTIVĂ 7.049,66

19. 1044 DIG SUBMERSAT FT PROT. MAL 1,18

20. 1047 ÎMPREJMUIRE AERIANA 5.143,60

21. 1057 DIG DE APĂRARE ÎMP. INUNDAȚIILOR 9.731,44

22. 1066 CAMERĂ SUBTER. FT. DESCĂRCARE 2.746,47

23. 1067 INSTALAȚII EVACUARE APE ACCIDEN. 19,43

24. 1068 STAȚIE DRENAJ LA STAȚIE DESCĂRCARE 1.193,58

25. 1069 GALERII SUSȚINERE BENZI 827,34

26. 1070 EȘAFODAJ TRANSFORMATOR CU BA 339,92

27. 1080 INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE FORȚĂ 3.963,10

28. 1081 DRUM INDUSTRIAL 113,61

29. 1084 POD CF 3.145,10

30. 1085 PODEȚ CFNR. 1 251,93

31. 1086 PODEȚ CFNR. 2 610,36

32. 1087 DRUM ACCES 1.096,70 €

33. 1088 REMIZĂ PSI 718,70

34. 1089 DRUMURI INTERIOARE 974,74

35. 1091 DEPOZIT DE MATERII PRIME 66.712,89

36. 1092 DEPOZIT SACI 14.238,18

37. 1098 LINII MANIPULARE VAGONEȚI 1.020,89

38. 1099 DEPOZIT ȘAMOTĂ 24.685,28

39. 1101 INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE FORȚĂ 29.887,32

40. 1102 INSTALAȚIE HIDROTEHNICA 35,44

41. 1103 INSTALAȚIE TERMOENERGET1CĂ 0,47

42. 1104 FILTRU DE AER 0,80

43. 1112 INSTALAȚIE DRENAI 356,16

44. 1115 INST. ELECTRICĂ ILUMINAT SIGURANȚĂ 91,44

45. 1117 CONDUCTE TRANSPORT BARBOT1NĂ 93,74

46. 1120 EȘAFODAJ BANDĂ PIF 319,58

47. 1123 DRUM INDUSTRIAL 322,22 ’

48. 1124 DRUM HALDĂ ZGURĂ 20,90

49. 1125 POD LINIE CF 1.933,85

50. 1128 PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ 131,15

51. 1129 ȘOPRON CU VATRĂ BETONATĂ Șl AC 110,44

52. 1131 INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE REMIZĂ LOCO. 27,99

TOTAL 736.557,77 lei

Prețurile menționate mai sus nu conțin T.VA.
Caietul de sardni și orice Informații sunt la dspazttia eventuaiâor cumpărători la sedU Edvdatorului dn Orăștie, str. N. Băkescu, nr. 42.
tei. 0254-240807, 0744/861763, fax 0254-20624

mailto:recrutare.selectio@yahoo.eom
mailto:mca@deva.rdsnet.ro
officeaspedltiontranscQntinental.ro
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ANGAJEAZĂ
ȘEF MAGAZIN

(telefonie mobilă, incinta ULP1A)

CERINȚE:
Studii medii sau universitare, nbifitajj de conninicare/abilități de 

prezentare, cunoștințe operare calculator, Experiența în domeniu, cursul 
de «testare VODAFONE și domiciliul în Deva constituie un avantaj,

SE OFERĂ:
Posibil ivirea de a lucra într-o echipă tânără, intr-un mediu modern, 

profesional și în plină dezvoltare; se acordă salariu fix plus comision.
Persoanele care îndeplinesc cerinjele de mai sus și doresc să-și depună 

candidatura pentru postul scos la concurs sunt rugate să trimită până ce! 
târziu în 05/09/2007 CV-ul cu fotografie și scrisoarea de intențieiprin 
poștă, fax sau e-maii) la: p-

rsi 
8

Deva, Str 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.222.999, 
fax 0254 206 291, e-mail office.gsm@quasar.ro

Societate Comercială
__________ angajează

șofer prnffeiloniit
Salariu atractiv, tichete de masă, diurnă.

CV-urile se pot trimite la nr: 210924. iar informații 
la nr: 210923,

(109255)

Conniiul de Administrație al SC Chimica SA, cu sediul în Orăștie, Str. 
Codrvlii, nr. 24, județul Hunedoara, convoacă Adunarea Generală a 
Acfionariktr to ședință extraordinară, în data de 01 octombrie 2007, 
ora 15, la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul 
Actionador la sfârșitul zilei de 07.09.2007, cu următoarea ordine de 
zi:

1. ReArcerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 
7 la 3.

Capi/ art. 19, al. 1, 2, 3 din Actul Constitutiv al societății va avea 
următonl cuprins:

Societrtea este administrată de către un consiliu de administrație, ales 
de Adursrea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani de la data 
alegerii.

Numcul de administratori este de 3 persoane. Când se creează un loc 
vacant î Consiliul de Administrație, AGA alege un nou administrator 
pentru ompletarea locului vacant.

Consiul de Administrație este format din 3 persoane, condus de 
prețediiele consiliului de administrație ales de membrii acestuia. 
Adunare generală extraordinară va hotărî dacă președintele Consiliului 
de Admiistrajie va fi numit și director general.

2. Divrse
Consilii de Administrație propune ca data de înregistrare să fie data

de 17.1(2007.
în caii în care în data de 01.10.2007, ora 15, nu se întrunește 

cvorumu necesar, A.G.A extraordinară se va tine în data de 
02.10.207, ora 15. Relații suplimentare se pot obține la tel. 
0254/2(250, int. 136.

(109759)

Imobile clrii (29)

e eter spre îniriere hală industrială, 700 
mp, situatăînad, construcție nouă, acces 
DN, birouri 90 o, instalat utilități. Relații la 
tel. 0728/0780! (7/31.07)

e ofer spre închere, în Deva, zonă centrală, 
spații pentru prqcție, servicii, comerț, 70 mp, 
centrală termicăurent trifazic și un birou 15 
mp la etaj, prehitvantajoase. Tel. 0744/561810, 
0745/096675. (T)
o ofer spre inchire spațiu comercial, în Deva, 
B-dul 22 Decemfe, zona Biserica Ceangăi, în 
vilă, etaj 1,65 mpiate utilitățile, pentru birouri, 
preț 350 euro, gociabil. Tel. 0722/845790, 
234235.CO

• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)

• apartament 2 camere, Deva, mobilat, 150 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• Deva, la bulevard, 104 mp, centrală termică, 8 
euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)
■ 45 mp, zonă centrală, Deva, preț 400 euro/mp, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• ofer garsoniere și apartamente 2,3 camere, în 
regim hotelier, Deva, tel. 231.800,0745/511.776. 
(A9)

• ofer apartament 2 camere dec., amenajat 
recent, mobilat și utilat, bd.Decebal, 250 
euro/lună, neg., tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• ofer apartament 2 camere dec., amenajat, 
zona CEC, Deva 250 euro/lună, tel. 231.800. (A9) 
ofer apartament 2 camere, mobilat și utilat, totul 
nou, zona pieței centrale, 250 euro/lună, tel.
231.800. (A9)

CONVOCATOR

Consili de Administrație al SC CHIMICA SA, cu sediul în 
Orăștie, Ir. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, convoacă 
Adunareâenerală a Acționarilor în ședință ordinară, în data de 
01 octonrrie, ora 16, la sediul societății, pentru toți acționarii 
înscriși îmgistrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 07.09.2007, cu 
următoan ordine de zi: '

1. Preztarea Raportului de gestiune al Consiliului de Admin
istrație, ăerarea din funcție și descărcarea de gestiune a 
administrărilor.

2. Alegea membrilor Consiliului de Administrație.
Lista curformații cu privire la numele, localitatea de domi

ciliu și cacarea profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcția dsdministrator se află la dispoziția acționarilor, putând 
fi consulte și completată de aceștia.

3. Divei.
Consiliile Administrație propune ca data de înregistrare să 

fio data d 7.10.2007.
în cazifri care în data do 01.10.2007, ora 16, nu se 

întruneștaRorumul necesar, A.G.A. ordinară se va ține în data 
do 02.10107, ora 16.

Documaie pi procurile speciale vor fi disponibile din data 
do 24.0907, la sediul societății. Biroul Acționariat, iar 
procurile soaie se vor depune până la data de 28.09.2007.

Reiațe stoMSdare se pot obține la tel. 0254 241250 int. 136.

Decese (75)

Colegii arhitecți, membri ai „Ordinului Arhitecților 
din România” - Filiala Teritorială Hunedoara aduc un 
ultim omagiu celui care a fost

C. Arh. LAZĂRIOAN
Corpul neînsuflețit este depus la Cepela Catolică din 
str. M. Eminescu Deva, iar înmormântarea are loc 
astăzi 31 august, ora 11,30.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(6/30.08)

Membrii Sindicatului Liber al Medicilor din Spitalul 
Județean Deva sunt alături de familia îndoliată, în 
greaua durere pricinuită de încetarea din viață a celui 
care a fost

dr. JULA VALERIU
medic legist al S.J.M.L Deva - Petroșani.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(6/15.08)

Colegii de la Autoritatea de Sănătate Publică Hune
doara sunt alături de familia îndurerată în greaua 
încercare pricinuită de trecerea în neființă a celui care 
a fost

JULA VALERIU
medic primar legist la Cabinetul de Medicină Legală 
Petroșani.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• ofer apartament 3 camere dec. 2 băi (gresie, 
faianță), mobilat și utilat stil occidental, 1000 
lei/lună, tel. 231.800. (A9)
• ofer vilă, în Deva, zona Călugăreni, amenajată 
stil occidental, semimobilată,800 euro/lună, tel. 
231.800. (A9)

Auto străine (37)

• vând Ford Fiesta, al 1980, mutte piese de 
schimb, preț negociabiL Tel. 0721/856802. 
(2/3008)

(9/30.08)

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

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

Materiale de construcții (53)

• vând deșeuri de scândură, țevi de fier, piatră 
de construcție, vană din tablă zincată. Tel. 
0254/215795.00

• vând Opel Astra, af 1993, motor 1400 cmc, 
benzină, preț 3500 euro, negociabil. Tel. 
0724/396985. (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)

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz Mercedes Sprinter 310 D, mixt, 
6 locuri plus marfă, 2900 cmc, lung și înalt, af 
1999,212.000 km, neînmatriculat, preț 9400 euro, 
negociabil. Tel. 0745/096675. (T)

• vând microbuz Peugeot Boxer pentru marfă, 
af octombrie 2003, lung și înalt, 2200 cmc, HDi, 
Euro 3,216.000 km, înmatriculat 2007, preț 12.500 
euro, negociabil. T el. 0745/096675. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând goblenuri reproduceri de artă: Frago
nard - Lăptăreasa, 500 lei; Rafael ■ Madona cu 
copilul, 600 lei; Rubens - Batseba la fântână, 400 
lei; 2 peisaje toamnă, iarnă 100 lei bucata. Tel. 
214426. (T)

Electrocasnice (56)

• vând mașină de cusut rusească electrică, 
adaptată și manual la picior, preț negociabil. Tel. 
213286,0748/454110. CD

• vând vitrină frigorifică orizontală, etajată, 
pentru mezeluri, 1140 cm, h 190 cm, preț 750 lei, 
negociabil și mașină de spălat rufe Bauchmeht, 
pentru piese. Tel. 0745/096675. CD

Plante și animale, agroali 
mentare (57)• vând tractor Massey Ferguson 42 CP, disc, 

plug două brazde reversibil, mașină pus - scos 
cartofi, greblă, cositoare fân și cazan încălzire 
pe lemne. Tel. 0723/885225. (2/28.08)

Mobilier și interioare (47)

• vând moară pentru mozaic, circular 
pentru tăiat marmură cu pânză de 40 cm, 3 
prese pentru țiglă din ciment cu 2600 plăci, 
preț negociabiL TeL 0269/57931L (7/30 08)

• ofer gratis fân necosit 58 ari. Tel. 0254/215795. 
(T)

• vând legume, preț negociabil; pensionarii cu 
venituri mici beneficiază de reduceri 
substanțiale; se asigură transportul. Tel. 

0726/434097,262069. (T)

• vând căței pui de Brak german, vârsta 2 luni, 
vaccinați, carnet de sănătate, preț avantajos. 
Tel. 0740/028230,0741/264208. (5/30,08) rubrica 
57

SUNTEM EXPI

Comemorări (76)

Cu aceeași durere, dor, lacrimi și 
flori, comemorăm astăzi alături de 
cei apropiați 5 ani de la plecarea în 
veșnicie a dragului nostru fiu

SIMION SIMOC GELU
Ne rugăm lui Dumnezeu să-l ierte și 
să-l odihnească în împărăția Lui.

Părinții, ing. Gelu Simion Slmoc

(3/28.08)

I

Un gând pios pentru cei care au fost frate și nepot
BUICĂ DĂNUȚ și

ft BUJOREL TULEA
Comemorarea va avea loc în 2 septembrie, la Biserica 
ortodoxă din Leșnic.

Vă voi păstra o vie amintire 
Pârva Lazăr

(6/20.08)

Cu piocomemorăm 25 ani de la trecerea în neființă a 
celei mai iubite mamă, bunică și străbunică

TUDOR VALERIA
din Zdrapți.

Dumnezeu să o aibă în pază! 
Fiica Rozalia din Zdrapți și familiile 

Tudor Florin și Tudor Dorin din Alba Iulia

(1/31.08)

PORTAL NATIONAL DE LOCURI DE MUNCA!

Altele (61)

• vând 80 elemenți calorifer din fontă de 70 mm, 
cu 3 canale. Tel. 214352. CD

• vând convector pe gaz MGC 5P, Ungaria cu 
tiraj forțat, autorizat ISCIR, în garanție, asigurăm 
contra cost montajul, preț 550 lei, negociabil. Tel. 
0745/096675. (T)
• vând fereastră nouă în 2 cariate, dimensiuni 
1,30/1,28 m. Tel. 0254/215795. (T)
• vând vălău de piatră pentru hrană pentru 
porci. Tel. 214352. (T)

Prestări servicii (72)

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

• organizări evenimente: nunți, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-uri personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD. Relații la tel 
0721/747411 sau 0721/614425. (7/&08)

Oferte locuri de munca (74)

• angajăm urgent ajutor bucătar și femeie 
serviciu bucătărie. Informații la tel. 234233. 
0722/579039. (6/29.08)

• angajăm șoferi, categoriile D și Dl, mecanic 
auto, cu experiența necesară; oferim salariu 
atractiv. Relații la tel. 0720/005452,0254/231394.  
(4/24.08)

• SC Danielle Company SRL. cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, județul Hunedoara, anga
jează agenți comerciali. Tel. 0720/400978. 
(4/27.08)

• SC Giesguth, cu sediul lângă Dobra, angajează 
muncitori necalificați și calificați în domeniul 
prelucrării lemnului. Pentru angajații societății 
transportul este gratuit (zona Hunedoara, Deva, 
Ilia, Dobra). Informații la tel. 0254/283438. 
(1/30.08)

• societate comerdaJă angajează vânzător 
pentru parc auto; salariu atractiv. Condiții: 
cunoscător PC, permis conducere categoria B. 
CV-urile se vor trimite la fax 0254/221424.

• Magazin ultracentral angajează vânzătoare; 
activitate minim 3 ani, salariu 700-900 lei. Tel. 
0726/371119. (8/30.08)

• Asociația de proprietari 231, Deva, Aleea Jiului, 

bl. G, solicită un zugrav. Tel. 0746/053091. 

(3/30.08)

• Sodetate comercială angajează patiser cali

ficat și vânzătoare. Informații tel. 0724/305663 

sau 0723/682601. (4/30.08)
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. ri^gs Micul Twingo produce divorțuri
• Comemorare. Numeroase materiale au 
început să apară de o săptămână, în 
toată presa, anunțând comemorarea 
celor zece ani de la moartea prințesei. 
Editorii a trei mari tabloide britanice, 
„The Sun", „Daily Mirror" și „News of the 
World", au admis pentru prima dată că 
poartă o parte din vină pentru moartea 
prințesei Diana.

■ Promovarea autoturis
mului Renault Twingo în 
Olanda, a provocat cer
turi și divorțuri.

Rotterdam (MF) - Noul Re
nault Twingo sparge liniștea 
familiilor olandeze. Pentru a 
promova noul model, compa
nia Renault a trimis scrisori 
la peste 30.000 de femei olan
deze. Scrisorile începeau cu 
formula „Bună, dragă!” și 
erau menite să trezească un 
interes imediat clienților. în 
aparență scrisă de o prietenă, 
scrisoarea vorbește despre o 
ieșire în oraș, de shopping, 
este semnată cu „M.” și con
ține două fotografii ale noului 
Renault Twingo. Problema 
este că ea a cauzat mai multe 
divorțuri și certuri pe motiv 
de infidelitate. Această aface
re este luată foarte în serios 

Dezastru. Un preot ortodox din 
Grecia contemplă ruinele bisericii, dis
trusă de incendiu. (Foto: epa)

de comisia olandează ce su
pervizează campaniile publici
tare, forul primind numeroa
se plângeri la adresa scriso
rilor de la Renault. „Nu sunt

YouTube 
științific

Angelina Jolie, ambasador ONU
Bagdad (MF) - Angelia Jolie 

a vizitat luni și marți o ta-
San Francisco (MF) - 

Descoperirile științifice, 
ultimele rezultate din la
boratoarele de biologie 
sau cele mai noi teorii 
din genetică vor circula 
mai repede, atât în co
munitatea cercetători
lor, cât și către publicul 
interesat: a fost lansat 
SciVee.tv, un YouTube 
științific. Oamenii de 
știință își pot prezenta 
aici propriile lucrări, își 
pot crea un profil profe
sional și se pot alătura 
comunităților online de 
colegi de breaslă.

Erupție 
în Galapagos

Femandia (MF) - O 
erupție vulcanică a avut 
loc, miercuri, pe o insu
lă din Arhipelagul Gala

ns, situat în Oceanul 
.cific. Erupția a fost 

recedată de un seism 
m magnitudinea de 5,2 
pe scara Richter. Exper- 
ții au survolat regiunea 
și s-au asigurat că ris
curile pentru mediu 
sunt reduse.

O bătaie pe cinste
(Foto: EPA)

Tomatina 
la Buniol
Buniol (MF) - Zed de 
mii de războinici s-au 
adunat în centrul 
orașului spaniol Bu
niol, pentru a lua 
parte la Tomatina, 
tradiționala bătaie cu 
roșii. Oamenii au 
avut la dispoziție 117 
tone de legume, iar 
în urmă nu a rămas 
decât bulionul. Mai 
multe camioane pir 
ne cu roșii au ajuns 
în centru unde au 
descărcat 117 tone 
de legume. în scurt 
timp, toți participanții 
erau acoperiți de 
bulion, din cap până 
în picioare! Nici turiș
tii - veniți cu miile, 
din toate colțurile 
lumii - nu au scăpat 
de bulion, mulți din
tre ei luând parte la 
bătaia cu roșii.

bără de refugiați în plin de
șert în apropiere de granița 
siriano-irakiană. Angelina Jo
lie, cunoscută pentru actele 
sale caritabile, este de ceva

Angelina, în mijlocul irakienilor
(Foto : EPA)

Zece ani de la decesul Dianei

Adopție. Cei doi pui de struț au 
fost adop ați de îngrijitorul Grădinii 
zoologice din Berlin. (Foto: EPA)

■ După un deceniu de la 
moartea sa, lumea încă 
și-o amintește ca pe o 
„Prințesă a inimilor".

Londra (MF) - Astăzi se 
împlinesc zece ani de la tragi
ca moarte a celei mai iubite 
prințese a Marii Britanii și 
chiar a lumii. La trecerea 
unui deceniu de la dispariția 
frumoasei blonde cu sânge 
albastru, cauzele accidentului 
încă nu sunt elucidate. Acci
dentul, petrecut în pasajul 
Pont D Alma din Paris, i-a 
curmat viața și iubitului prin
țesei, Dodi Al-Fayed. încă mai 
apar diverse versiuni ale a- 
celei nopți, care a îndoliat 
planeta. Prințesa Diana de 
Wales, denumită de oameni și

Festivalul de la Veneția
Veneția (MF) - A început Festivalul de 

film de la Veneția. Filmul britanic Atone
ment, care o are în distribuție pe Keira 
Knightley a deschis, miercuri, Festivalul. 
Pelicula a fost până acum apreciată de cri
tică și are șanse mari de a intra în cursa 
pentru Oscar ca favorită. Câștigătorii aces
tei ediții vor fi desemnați pe 8 septembrie. 
La secțiunea regizori, Brian De Palma, Ken 
Loach, Peter Greenaway, Eric Rohmer, Niki
ta Mikhalkov și Ang Lee vor fi în cursa 
pentru câștigarea Leului de Aur. La această 
ediție, regizorul Tim Burton va primi Leul 
de aur pentru întreaga carieră.

Diana, o adevărată legendă
. (Foto: EPA)

Nevinovatul autoturism a dis
trus liniștea olandezilor (Foto: epa)

gelos. Ne cunoaștem de 15 
ani, dacă cred că cei care au 
conceput campania și-au pier
dut imaginația”, spune Erick, 
prietenul Barbarellei, un cu
plu ce locuiește în Rotterdam. 
Barbarella mărturisește în 
același articol că se bucură că 
a fost ea cea care a primit 
scrisoarea, căci, în caz con
trar, nu ar fi fost așa de cal
mă ca partenerul său.

vreme ambasador al înaltului 
Comisariat pentru Refugiați
din cadrul Națiunilor Unite. 
Actrița a precizat că vizita sa 
are scopul de a atrage atenția 
asupra crizei umanitare și de 
a convinge guvernele că spri
jinul lor este necesar pentru 
depășirea situației. Jolie a vi
zitat și tabăra de refugiați de 
la al-Waleed din Irak și a dis
cutat cu mai mulți palesti
nieni opriți aici în decembrie 
înainte de a trece în Siria. 
Tot cu ocazia deplasării sale 
în Irak, Angelina Jolie nu a 
uitat să viziteze și trupele 
americane detașate în zonă.

Prințesa Diana a cucerit inimile tuturor (Foto: epa)

„prințesa inimilor”, a fost o 
educatoare, care, la nici 20 de 
ani, s-a căsătorit cu Prințul 
Charles și, din acea zi, a știut 
mereu să fie prințesa poporu

Diana a muncit de la 17 ani
Londra (MF) - înainte să 

ajungă prințesa rafinată care 
lăsa în urma ei un aer de dis
tincție, Diana a pornit de la 
munca de jos. La numai 17 
ani, s-a angajat ca dădacă 
pentru copilul familiei Whita
ker, unde avea grijă de micu
ța Alexandra de numai trei 
luni. Adolescenta, care pe vre
mea aceea nici nu se visa 
soția lui Charles, era foarte 
timidă și nesigură pe ea. Mar
ion ter Reehorst, bona fami

Cfâtluld Născută in 
z3S®aurul0i, iubește 
călătoriile, shoppingulșî

M <. O sgvw.huoura
(Foto: Traian Mnu)

lui ei. Nenumăratele ei acte 
de caritate, alături de modes
tia și blândețea afișate în ju
rul oamenilor, a făcut-o iubită 
nu doar printre supușii ei, ci 

liei dinaintea venirii Dianei, 
a avut ocazia să schimbe câ
teva cuvinte cu aceea care 
mai târziu a devenit Prințesa 
de Wales. „I-a venit să râdă 
când i-am povestit de un băr
bat bogat cu care nu voiam să 
mă căsătoresc. în schimb, ea 
mi-a vorbit despre sora ei, Sa
rah. Mi s-a părut că o iubea 
foarte mult, dar era și geloasă 
pe ea pentru că se întâlnea cu 
Prințul Charles”, și-a amintit 
Marion.

în întreaga lume. Mriajul cu 
Prințul Charles, a care a 
avut doi lcopii, îarry și 
William, nu a fost eloc unul 
fericit, Regina Elisaeta dân- 
du-și - după mai miți ani în 
care Casa Regală (încercat 
să remedieze situaia - acor
dul pentru divorțubelor doi. 
Astăzi, la împlinita a zece 
ani de la noaptea 1 care lu
mea și-a pierdut „pmțesa ini
milor”, la capela dea Welling
ton Barracks, din propierea 
Palatului Buckingiim, se va 
oficia o slujbă trasmisă în 
direct de mai mufe posturi 
de televiziune dii întreaga 
lume. Manifestă! privind 
comemorarea Diati sunt a- 
nunțate în mai mite orașe 
mari ale lumii, n doar la 
Londra.


