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Vremea se menține frumoasă. Cer

Dimineața La prânz Seara

Trei decenii de la grevă
Fonduri

București (MF) - Auto
ritățile locale vor primi 
până la 12 milioane lei 
pentru pentru lucrări de 
modernizare a sisteme
lor centralizate de pro
ducere și distribuție a 
energiei termice. Fon
durile vor putea fi uti
lizate și pentru rambur
sarea împrumuturilor 
contractate pentru aces
te lucrări și a dobânzilor 
aferente. Autoritățile din 
județul Hunedoara vor 
primi, în cadrul acestui 
program național, suma 
de două milioane de lei.

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

Funeralii
București (MF) - Patri
arhul Teoctist va fi 
înmormântat, azi, la 
ora 11, la Catedrala 
Patriarhiei din 
București. Zeci de 
înalți ierarhi din 
străinătate, precum și 
membri ai unor orga
nizații religioase inter
naționale vor partici
pa la funeralii. Patri
arhul Teoctist, al cin
cilea patriarh al Bi
sericii Ortodoxe Ro
mâne, a murit la 30 
iulie, în urma unui 
stop cardiac suferit 
ca urmare a compli
cațiilor apărute după 
operația de prostată 
la care a fost supus. 
Autoritățile au decla
rat ziua de vineri, zi 
de doliu național, iar 
drapelul României va 
fi arborat în bernă. 
Slujba de înmor
mântare se va 
încheia cu o salvă de 
21 de lovituri de tun.

■ Minerii l-au huiduit 
pe Ceaușescu, pentru 
prima oară în 1977, la 
greva de la Lupeni.

Deva (M.S) - Astăzi se împli
nesc 30 de ani de la greva mi
nerilor de la Lupeni, moment 
intrat în istorie ca fiind pri

mul în care Nicolae Ceaușescu 
era huiduit de o mare masă de 
nemulțumiți. Efectele grevei, 
mai ales represaliile asupra 
organizatorilor, s-au văzut în 
timp, peste 3000 de oameni 
fiind mutați, cu forța, în alte 
localități din țară. împlinirea 
a 30 de ani de la greva mine
rilor din Valea Jiului va fi

marcată, timp de patru zile, de 
o serie de manifestări come
morative și culturale ce vor 
avea loc, în principal, în 
Lupeni, acolo unde a fost 
chemat Ceaușescu, pe 3 august 
1977, pentru a dezamorsa pro
testul ortacilor. „Valea Jiului 
poate fi numită kilometrul 
zero al luptei anticomuniste.

Lupta noastră a început la 
poarta doi a minei Lupeni, la 
începutul lunii august 1977”, a 
declarat președintele executiv 
al LSMVJ, Marian Holban. 
Programul manifestărilor 
include, azi, lansări de carte 
și vernisajul unei expoziții de 
sculptură, ambele la clubul 
sindicatelor Lupeni. /p3

Vitrinele magazinelor 
au fost împânzite de afișe 
fare- anunță reduceri de 
iprețurî odată cu 
începerea, în luna august, 

(a perioadei de soldate.
■ ..... . (Foto: Dragoș Mihai)

Rămân doar trei ani de-acasă
■ Din toamnă va fi 
obligatorie înscrierea la 
grădiniță a copiilor de 
trei ani.

Deva (D.I.) - Noile regle
mentări ministeriale în pri
vința învățământului preuni- 
versitar românesc nu prinde 
pe picior greșit județul Hune
doara. Și până acum cel puțin 
90 la sută dintre copiii de 
peste 3 ani erau înscriși la 
grădinițe, chiar dacă nu era 
obligatoriu acest lucru. Din 
păcate, pentru anul școlar 
viitor, sunt mai mulți copii

care încep clasa întâi decât cei 
care vor intra în grupa mică, 
la grădiniță și, potrivit estimă
rilor Inspectoratului Școlar 
Județean, nici în următorii 
ani nu se întrevede altă 
situație.

Scăderea dramatică a nu
mărului de copii de vârstă 
preșcolară și școlară ar putea 
fi unul dintre motivele pentru 
care ministrul Educației a pro
pus noul concept referitor la 
învățământul preuniversitar 
românesc, deși toate celelalte 
justificări sunt mai mult decât 
importante: preluarea respon
sabilității educației de către

stat de la vârste cât mai mici, 
relaxarea programei școlare, 
scăderea gradului de stres în 
rândul elevilor. “Noua for
mulă este atât în favoarea 
elevilor, cât și a profesorilor, 
în sfârșit, învățământul româ
nesc ar trebui să devină un 
real ofertant de servicii edu
caționale. Importantă este însă 
stabilizarea unei formule care 
să concure la acest scop”, 
declară Marta Mate, inspector 
general adjunct în cadrul IȘJ 
Hunedoara.
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Scandal pe sensul giratoriu
Deva (M.S.) - Viceprimarul 

Devei, loan Inișconi (PD), a 
declarat ieri că lucrările la 
sensul giratoriu din oraș ar fi 
de trei ori mai scumpe, con
form calculelor făcute de mai 
mulți constructori consultați 
de către democrați. „Construc
torii cu devize corecte au spus

că investiția ar fi costat între 
500.000 și 700.000 de lei și nu 
două milioane de lei, la cât se 
ridică acest proiect. Sensul 
giratoriu se află la 200 de 
metri de două intersecții se
maforizate. Puteau face altce
va cu banii cheltuiți acolo”, a 
afirmat Inișconi. /p3

Imobil cuprins 
de flăcări

Vulcan (M.T.) - O casă 
nelocuită din Vulcan a 
fost cuprinsă de flăcări 
din cauza unui fulger. 
„Vecinii au anunțat 
Poliția și pompierii <fes- 
pre faptul că, la imobilul 
nelocuit, ce aparține 
Elenei D. a izbucnit un 
incendiu”, a declarat sub
comisar Magda Popa, din 
cadrul IPJ Hunedoara. 
Focul a fost localizat și 
stins. Prejudiciul este în 
valoare de 12.000 de lei.
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• Acuze. Fiul președintelui libian, Seif al 
Islam Gadhafi, a declarat pentru „Le 
Monde"că eliberarea asistentelor bulgare 
și a medicului palestinian a fost favorizată 
de încheierea unui contract de livrare de 
armament între Libia și Franța. Parisul și 
Londra au negat imediat informațiile.

■ Guvernul a eliberat 
din funcție cinci prefecți, 
foști democrați, și un 
prefect liberal.

Scump
București (MF) - Peste 

7.000 de euro pe lună ne 
costă cazarea, transpor
tul, telefonul mobil și 
activitatea din circum
scripții, pentru fiecare 
din cei peste 400 de par
lamentari. Aceasta este 
concluzia ultimului stu
diu dat publicității de 
Institutul de Politici 
Publice.

Carnagiu
Bagdad (MF) - Cel pu

țin 69 de persoane au 
fost ucise, miercuri, la 
Bagdad, în trei atentate 
cu mașină-capcană. Un 
camion-capcană, care a 
explodat în apropierea 
unei benzinării din ves
tul capitalei, a făcut 50 
de morți și 50 de răniți. 
Câteva ore mai devre
me, un alt atac a lăsat 
în urmă 16 morți și 14 
răniți.

Atentatele sinucigașe con
tinuă (Foto; EPA)

Condoleezza Rice
(Foto: EPA)

Vizită
Ierusalim (MF) - Se
cretarul de stat ame
rican, Condoleezza 
Rice, își continuă 
turneul în Orientul 
Mijlociu cu o vizită la 
Ierusalim. Șeful diplo
mației americane s-a 
întâlnit cu premierul 
israelian, Ehud 
Olmert șl cu preșe
dintele Shimon Peres. 
Este prima vizită îh 
Israel a secretarului 
de stat american 
după ce gruparea 
radicală Hamas a 
preluat controlul îh 
Fâșia Gaza. în cadrul 
întâlnirii de miercuri, 
secretarul de stat 
american a făcut un 
apel la israelienl șl 
palestinieni să reia 
negocierile privind 
procesul de pace în 
Orientul Mijlociu.

București (MF) - Șase pre
fecți au fost schimbați din 
fUncție, miercuri, prin decizia 
Guvernului. Trei dintre ei au 
fost numiți inspectori guver
namentali, iar ceilalți au fost 
retrogradați subprefecți. De 
menționat este că cinci dintre 
aceștia au fost, până anul tre
cut, membri ai Partidului De
mocrat Înainte să fie obligați, 
potrivit legii, să aleagă intre 
viața politică și funcția admi
nistrativă. Despre cei cinci, 
presa a scris, lunile trecute, 
că au susținut pozițiile PD la 
referendumul pentru demite
rea președintelui țării. Schim
bați din funcție au fost pre
fecții de Dolj, Ialomița, Te
leorman, Brașov, Argeș, șl
Hunedoara. Trei dintre ei, Ni- Cabinetul Tăriceanu lovește In prefecții democrați (Foto: EPA)
colae Giugea, Marinlcă Caza- 
cu și Ionel Izină au fost nu
miți inspectori guvernamen
tali, adică vor ocupa cea mai 
mică funcție în ierarhia lnal- 
ților funcționari publici. Ion 
Cărstoiu, Aurelian Leonard 
Danu șl Cristian Marius Vla- 
du au fost retrogradați în 
funcția de subprefecți. în lo
cul acestora au fost numiți 
subalternii lor, care au făcut 
parte din Partidul Național 
Liberal Înainte de a fi obligați 
să renunțe la activitatea poli
tică. Giugea, Danu șl Vladu 
au declarat că nu au primit 
nicio Înștiințare oficială. „Nu 
am fost informat oficial, ci 
doar am aflat telefonic, am 
primit o sesizare de la minis
terul Administrației. Nu am 
nicio motivație, consider că 
mi-am făcut bine treaba”, a 
declarat Nicolae Giugea, fost

prefect de Dolj. „Oficial nu 
am primit nimic, dacă nu va 
avea temei din punct de vede
re legal, o voi ataca In instan
ță”, a declarat și Marius Vla
du. Potrivit Guvernului, deci
zia de Înlocuire din funcție a 
fost necesară pentru a Îmbu
nătăți și eflcientlza capacita
tea administrativă a lnalților 
funcționari publici.
O lovitură grea pentru 
reformă

„PD apreciază că modul în 
care au fost schimbați o serie 
de prefecți reprezintă o lovi
tură grea pentru reforma ad
ministrației." ■ a declarat vi
cepreședintele PD, Vasile Bla- 
ga. „Semne ale deciziei au 
existat, după scoaterea PD de 
la guvernare. Am remarcat că 
nu s-a schimbat nimic din

abordarea PSD a refomel ad
ministrației, numai că noi nu 
cu PSD am făcut campanie 
electorală. După ce am ieșit 
de la guvernare, reforma este
>>.................
PNL tratează ca și
PSD problema 
reformei 
tn administrație

Vasile Blaga, 
VICEPREȘEDINTE PD

............. ..................................„ 
blocată. Ministerul de Finanțe 
este primul care nu vrea 
acest lucru, pentru că are mii 
de directori care ar rămâne 
fără salariu. Noi nu suntem 
Împotriva mobilității, legea 
341 a fost scrisă de mine. Ni- 
ciunul dintre cei demiși nu a

ii .-’l 
fost penalizat până acuma. Se 
spune că sunt și oameni de la 
PNL șl vor mal fi dintre cei 
care au adoptat poziții Împo
triva lui Tăriceanu”, a mai 
spus liderul PD.

Vasile Blaga a acuzat că 
prin această decizie reforma 
în administrație a fost dată 
Înapoi: „S-au pierdut patru 
ani de depolitlzare a admi- 
nistațlei publice. Nimeni nu 
l-a oprit pe Cozmăncă să facă 
el acest lucru, noi am făcut 
asta de la 1 ianuarie 2008. Noi 
am demonstrat că depolitizăm 
funcția publică. Ne-am opus 
PNL-ului să schimbăm re
gulile jocului In timpul Jocu
lui, nu am acceptat schim
barea niciunui subprefect 
aparținând PSD. Am demonstrat 
că nu facem politică In admi
nistrație”.

Procuror pentru Europa
■ Comisarul european 
pentru Justiție, Franco 
Frattini, dorește un pro
curor general european.

Bruxelles (MF) - Uniunea 
Europeană va avea în viitor 
un procuror general care să 
investigheze cazurile de cri
mă organizată transfrontalie- 
ră. Afirmația aparține comi
sarului european pentru Jus

tiție, Franco Frattini și a fost 
făcută într-un interviu acor
dat publicației EuObserver. 
El a precizat că înființarea 
acestei funcții este, deocam
dată, în fază de propunere. 
Frattini consideră că un pro
curor general european ar 
putea investiga infracțiuni fi
nanciare transfrontaliere, pre
cum fraudele sau spălarea de 
bani. Fișa postului ar presu
pune însă, pe de altă parte,

armonizarea codurilor penale 
în spațiul comunitar - un 
demers cu minime șanse de 
reușită. Conștient de acest 
lucru, Frattini susține în 
interviu că țările europene ar 
putea armoniza măcar defini
rea anumitor infracțiuni, pre
cum traficul de copii sau ac
țiunile teroriste. în prezent, 
instanța judiciară poate doar 
coordona anchete transfron
taliere. Franco Frattini (Foto: epa)

Baconschi, ambasador
București (MF) - Președintele Traian 

Băsescu a semnat, miercuri, decretul de 
numire a lui Baconschi în funcția de 
ambasador extraordinar și plenipotențiar la 
Paris. Teodor Baconschi (foto) este născut 
în 1963 și, în prezent, este consilier prezi
dențial la Departamentul politic. A fost 
redactor la Editura Institutului Biblic și de 
Misiune al B.O.R., consilier la Ministerul 
Culturii, ambasador al României pe lângă 
Sfântul Scaun, director general în Minis
terul de Externe, ambasador al României în 

Republica Portugheză.
Baconschi este doctor în 
antropologie religioasă și 
istorie comparată a Uni
versității din Paris și este 

licențiat în Teologie. 
A primit mai multe 

I disctincții în țară și 
în străinătate, inclu
siv din partea Sfân
tului Scaun. i
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Gata 
de acțiune

Moscova (MF) - Sub
marinele rusești, trimise 
în zona Polului Nord 
pentru teste de natură 
geologică, sunt pregătite 
să-și înceapă misiunea 
sub calota polară, au a- 
nunțat surse de la Mos
cova. în urma topirii 
calotei glaciare, au fost 
descoperite importante 
zăcăminte de petrol și de 
gaze naturale, revendi
cate de toate statele înve
cinate cu Cercul Polar. 
Scopul Rusiei este de a 
demonstra, prin probe 
geologice, că o parte a 
acestui teritoi^u îi apar
ține, prin urmare are 
dreptul la exploatarea tu
turor resurselor din zona 
respectivă.
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Alianță mai legitimă
■ Alianța PD-PNL este 
mai legitimă, în opinia 
românilor, decât alianța 
PNL-PNȚCD-AP.

București (MF) - Alianța 
PD-PLD este mai legitimă 
decât Alianța PNL-PNȚCD- 
AP. Aceasta este una dintre 
concluziile unui sondaj de 
opinie realizat de IMAS și 
comandat de Realitatea TV. 
Conform sondajului, peste 40 % 
dintre cei care au răspuns 
chestionarelor consideră că 
alianța dintre democrați și 
reprezentanții Partidului Li
beral Democrat condus de 
Theodor Stolojan (foto) este mai 
legitimă decât uniunea for
mată din PNL, PNȚCD și AP. 
Doar 13% dintre respondenți 
apreciază că alianța dintre 
liberali, țărăniști și Acțiunea 
Populară este mai legitimă.

Un element important în com
parația dintre aceste două 
entități politice care afirmă 
că reprezintă Polul de centru- 
dreapta din România este că 
43% - un procent destul de 
mare dintre cei intervievați 
nu au știut sau nu au vrut să 
răspundă la întrebarea: Care 
dintre cele două structuri este 
mai legitimă? Același sondaj 
mai arată că 44% dintre inter
vievați consideră în mică și 
foarte mică măsură că re
zultatul referendumului re
prezintă un argument 
pentru ca premie
rul să-și dea demi
sia. Pentru demi
sia premierului 
s-au pronunțat 35% 
dintre cei ches
tionați. Son
dajul a fost 
realizat 
în perioa-

da 8-17 iulie, pe un eșantion 
de 1.230 de persoane cu o 
marjă de eroare de plus 
minus 2,8 %.

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei 
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an 
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus 
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• Finanțare. Administrația Fondului de 
Mediu a deschis o nouă sesiune de 
depunere a cererilor de finanțare pentru 

, proiecte de mediu. Dosarele firmelor,
ONG-urilor, autorităților locale, școlilor 
pot fi depuse până în 10 septembrie 
informează APM Hunedoara. (C.P.)

• Schimbare. Mittal Steel Hunedoara, 
fostul Combinat Siderurgic Hunedoara, își 
va schimba denumirea în ArcelorMittal 
Hunedoara. Mittal Steel, cel mai mare 
producător siderurgic din lume, a preluat 
la sfârșitul lunii iunie 2006 grupul euro
pean Arcelor, aflat pe locul al doilea în 
ierarhia producătorilor de oțel. (MF)

Fără curent
Aninoasa (MF) - Peste 

60 de familii din cartie
rul Vulculești, localita
tea Aninoasa, trăiesc de 
o săptămână fără curent 
electric, casele lor fiind 
debranșate de la rețeaua 
de energie electrică din 
cauza neplății facturilor. 
Primarul din Aninoasa, 
Ilie Botgros, a declarat 
că imobilele din acest 
cartier sunt legate direct 
la iluminatul public. „Fi
indcă nu am mai âvut 
bani să plătim energia, i- 
au debranșat și pe ei. 
Am făcut demersurile la 
Electrica să realizăm 
branșamente individua
le”, a spus primarul din 
Aninoasa.

Ambulanțe
Deva (MF) - Parcul 

auto al Serviciului de 
Ambulanță Hunedoara 
beneficiază de 85 de 
autosanitare, dintre care 
funcționează doar 64, în 
condițiile în care Hu
nedoara este unul dintre 
cele mai întinse județe 
din țară și cu relieful 
predominant montan. 
Ultima ambulanță nouă 
a sosit în județ în urmă 
cu 5 ață. în județ sunt 
așteptate, prin progra
mul guvernamental pen
tru înnoirea parcului 
auto, 55 de ambulanțe, 
din care 27 în acest an.

Brățări dacice

Probe la 
dosar
Alba lulîa '(MF) - Cele 
trei brățări dacice 
recuperate din SUA 
și Elveția vor fi folosi
te ca probe în dosa
rul căutătorilor de 
comori, a declarat 
procurorul șef ad
junct Augustin Lazăr, 
de la Parchetul Curții 
de Apel Alba lulia. 
Procurorii au depus 
în luna martie ca 
probă la dosarul 
căutătorilor de co
mori care se judecă 
la Tribunalul Hune
doara o planșă cu 
brățara care conținea 
fotografia și descrie
rea brățării reperate 
în SUA la New York. 
Procurorul Augustin 
Lazăr a afirmat că la 
următorul termen în 
proces, ce a fost sta
bilit pentru 7 sep
tembrie, se vor 
depune la dosar 
planșe cu fotografiile 
celorlalte două bră
țări, dar și rezultatele 
expertizelor din care 
reiese că sunt auten
tice.

Protest pe stâlp
Petroșani (M.T.) - Un bărbat în vârstă de 

47 de ani a fost cu greu convins, de către 
pompieri și polițiști, să coboare de pe un 
stâlp metalic, înalt de aproximativ 30 de 
metri. Incidentul s-a petrecut în Piața Victo
riei din localitate, miercuri, în jurul orei 
13.00, iar la fața locului s-au deplasat Deta
șamentul de Pompieri, SMURD și polițiștii 
din localitate care au determinat persoana 
să coboare abia după două ore, în jurul orei 
15:00. Oamenii legii au stabilit că bărbatul, 
Viorel Z., din municipiul Petroșani, era 
cunoscut cu afecțiuni psihice. După ce a 
fost coborât la sol, bărbatul a declarat că a 
recurs la această formă de protest din 
cauza unor probleme pe care le avea în 
familie. împotriva lui Viorel Z. s-a luat 
măsura sancționării contravenționale, con
form Legii nr.61/1991.

Uirecțlâ Județeană pentru Cultură 
Hunedoara a fost, ieri, gazda unui 
schimb de experiență la care oaspete a 
fost o delegație din Banatsko Novo Selo 
- Serbia. Din delegație au făcut parte și 
cele două pictorițe de pictură naivă 
uzdineană din fotografia de mai sus.

(Foto S. B.)

„Hotelul" celor fără casă
■ Indiferența unor pro
prietari a transformat o 
clădire simultan în ho
tel și groapă de gunoi.

Dana Ioan____________________
dana.loan0lnformmedla.ro

Hunedoara - Pe strada 
Ciprian Porumbescu, chiar 
într-o zonă centrală a Hune
doarei, se găsește o casă în 
construcție. Inițial, proiectul 
a fost demarat de către un hu- 
nedorean cu o profesie libe
rală, în intenția de a-și ame
naja aici, pe lângă locuință, și 
un birou pentru ca să-și prac
tice meseria. Acum, imobilul 
neterminat se află în posesia

Marius Segheduș e unul dintre 
cei care și-au găsit adăpost aici.

Furt de „curent"
Uricani (M.T.) - în timpul 

desfășurării unei acțiuni 
comune cu reprezentanți ai 
societății comerciale „Enel 
Electrica”, pe raza orașului 
Uricani, jandarmii hunedo- 
reni au depistat șase persoane 
care se fac vinovate de comi
terea infracțiunii de furt de 
energie electrică. Persoanele 
în cauză sustrăgeau energie 
electrică fie prin branșare ile
gală la rețeaua de distribuție 
a energie electrice fără contor, 
fie prin modificarea echipa
mentelor de măsurare. „Celor 
șase persoane le-au fost întoc
mite acte de constatare pentru 
comiterea infracțiuni de furt, 
faptă prevăzută și sancționată 
de articolul 208 Cod Penal, 
care vor fi înaintate pentru 
continuarea cercetărilor Par
chetului de pe lângă Judecă
toria Petroșani”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Ins
pectoratului de Jandarmi Ju
dețean Hunedoara, sublocote
nent Nicolae Răducu.

unei firme cu sediul în Bucu
rești care a dorit să-și ame
najeze birourile punctului de 
lucru aici dar, din necunos
cute motive, a amânat proiec
tul.

Casa, lăsată în paragină, a 
devenit locuința oamenilor 
fără adăpost care, neavând 
nimic al lor, strâng aici tot 
ceea ce consideră că le-ar 
putea fi, cândva, necesar din 
ceea ce aruncă hunedorenii.

Marius Segheduș a ales să 
nu mai locuiască cu părinții 
și și-a găsit adăpost aici. E 
drept, își întinde patul impro
vizat, la etaj, unde e mai 
curat, dar mirosul gunoaielor 
de la parter urcă și aici. El e 
doar unul dintre cei ce își

Aron Bobora a avut curiozitatea 
să vadă ce e în spatele zidurilor

Construcția acestei case a fost abandonată de mulți ani.

găsesc adăpost noapte de 
noapte aici... „E un focar de 
infecție!”, se revoltă Aron Bo
bora, care a avut curiozitatea 
să intre aici și ne-a însoțit 
apoi. împotriva acestei situa
ții sau a altora similare, mu
nicipalitatea are puține pâr
ghii la îndemână. Pe baza 
unei hotărâri a Consiliului 
Local, amenda pe care o poate 
da Primăria pentru neîntre- 
ținerea unui imobil este doar

de 150 lei, sumă infimă pen
tru o firmă. Și, când proprie
tarul e incert, situația devi
ne și mai complicată. Pentru 
că, deși legal, orice tranzacție 
notarială de vânzare-cumpă- 
rare nu se poate face fără 
eliberarea unui certificat de 
urbanism, notarii ignoră a- 
ceastă prevedere, iar situa
țiile serviciilor de specialitate 
ale Primăriei nu sunt actua
lizate din această cauză.

Cercetați pentru furt
Hațeg (M.T.) - Doi tineri 

din județul Buzău sunt 
cercetați în stare de liber
tate, după ce au furat din- 
tr-un garaj din orașul 
Hațeg mai multe bunuri. 
Costel Marcel T., de 29 ani, 
din satul Brazi și Cosmin 
Alexandru S., de 21 ani, 
din comuna Cernătești, 
județul Buzău, ambii fără 
ocupație, au fost prinși de 
polițiștii Formațiunii de 
Investigații Criminale Ha
țeg, care au stabilit că, în 
perioada 05-25 iulie 2007 au 
pătruns, prin efracție, în 
garajul aparținând lui 
Marian S., de 36 ani, din 
orașul Hațeg. Bărbatul 
avea depozitate în garaj 
mai multe cartușe de țigări 
și pachete de cafea. Dintre 
acestea, tinerii au reușit să 
fure 50 de cartușe cu țigări

și 90 de pachete cu cafea în 
valoare de 1.800 de lei. 
„Cauza figura în evidența 
celor cu autori necunos- 
cuți, iar prejudiciul a fost 
recuperat în proporție de 
40 la sută”, a declarat sub
comisar Magda Popa, din 
cadrul Inspectoratului de 
Poliție al Județului Hune
doara.

Au furat țigări

Conflict aplanat
Deva (M.T.) - Un conflict 

izbucnit la un bar din zona 
gării CFR din municipiul 
Deva „a pus pe jar” jandarmii 
din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Județean „Decebal” 
(IJJ) Hunedoara. „Incidentul 
s-a petrecut în noaptea de 
miercuri spre joi, iar jan
darmii hunedoreni au inter
venit, ca urmare a unui apel 
la numărul 112, pentru apla
narea unui conflict la un 
local din Zona gării”, a decla
rat purtătorul de cuvânt al 
Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Hunedoara, sublo
cotenent Nicolae Răducu. 
Conflictul a izbucnit între 
personalul de serviciu al lo
calului și doi clienți „mai tur
mentați”. Pentru faptele să
vârșite, cele două persoane au 
fost sancționate cu amendă 
contravențională în valoare 
de 200 de lei, pentru provo
care de scandal, în conformi
tate cu Legea 61/1991 repu
blicată

Scandal pe giratoriu
■ Declarațiile PSD și 
PD referitoare la sensul 
giratoriu, contestate de 
echipa liberalilor

Deva (M.S.) - Sensul gira
toriu din Deva a iscat un val 
de reacții contradictorii între 
reprezentanții partidelor poli
tice. Declarațiile făcute de de
putatul Cosmin Nicula (PSD) 
și de viceprimarul loan Iniș- 
coni (PD), referitoare la opor
tunitatea și costurile de două 
milioane lei ale sensului gira
toriu din Deva, au primit un 
răspuns din partea vicepri- 
marului Florin Oancea (PNL). 
El explicat că se pot justifica

banii investiți și că în exe
cuție au fost cuprinse trei 
proiecte. Primul a inclus 
devierea rețelelor de utilități, 
al doilea a vizat construirea 
sensului giratoriu, iar al trei
lea a constat din amplasarea 
unei fântâni arteziene. „Demo
crații sunt atât de stresați de 
realizările echipei din Primă
ria Deva, încât au intrat în se- 
vraj. Dacă PD are specialiști 
atât de buni, să facă și ei gira
torii în orașele conduse de pri
mari PD, la Hunedoara, Orăș- 
tie, Petroșani. La final, vom 
vedea rezultatele. Sunt rău
tăcioși pentru că o asemenea 
investiție se face pentru 20 de 
ani”, a spus Florin Oancea.

Cuplul verii 2007

ON

Nume....................................... Prenume.........................
Adresa....................................................................... Tel.

Votez pentru felicitarea

Dacă formați un cuplu și 9 
'aveți ceva poze de 

arătat, acum este 
momentul! Vă facem 

vedete și vă răsplătim 

pentru asta! Trimiteți o 
fotografie cu voi, speci
ficând nume, prenume și 
un nr. de contact, pe 

„Cuvântul liber" 
B-dul 22 Decem-

>rie, nr.37A, clădirea 

Lepromin, parter, sau în 
ormat electronic la 

de mail:

nedia.ro în perioada 3 

ulie— 2 august, iar în 27
vă alegeți cu 200 

eil Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 

sub for-
na votului electronic, 
ât și prin intermediul 
Ioanelor apărute în 

Cuvântul liber", în 

ierioada 3-25 august. 
Le mai așteptați? Cu noi 

casă bună vara

Localitatea..................................

REGULAMENT Pozele vor fi incluse atât in z ac : 
nu pot pai ticipa angajați: SC rfc’-n- a ș - . 
mentarelateiG254 2 ” * 2 7 5

cwwt

dana.loan0lnformmedla.ro
edia.ro
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1912 * S-a născut actorul fl dansatorul ametean 
îîîî - Germania Invadează Belgia fl declari război 

Franței în primul rizbol mondial. 
1926 - A foit dat în funcțiune 
primul semafor, în Piccadilly Clr- 
cus. Londra._________' _____
1940 - S-a născut actorul Martin 
Sheen (foto) («Apocalipsul 
acum»)._______ ____________ ■

1950 - S-a născut Dinu Patriciu, om de a^acerl jl - 
membru al Partidului Național Llbaral._____________
1954 - A murit, la 81 de ani, scriitoarea franceză • 
Colette (Sldonle Gabriella);

Prognoza pentru astăzi
Cer însorit. Temperatura minimă va fi de 

16°C, iar maxima de 31°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. înorat, posibil ploaie. Termome

trele vor înregistra temperaturi minime de 
10°C și maxime de 30°C.

Duminică. înorat, posibil furtună. Minima 
termică va fi de aproximativ 7°C, iar maxi
ma de 22°C.

CALENDAR RELIfllM *... .

Calendar Creștm-Ortodox
Cuvioșii: Isachie, Dalmat și Faust; Sf. Salomeea 

Mironosița.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Lidia; ucenica sf. Paul.

Calendar Greco-Catolic
Ss Isachiu (+ 383), Dalmat (+ 440) și Faust (+ 451), c.

- IM III --------------------------------- 1-------------------- ------------------------

Apa
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele:
- 8.00-15-00 - în Deva, str. Cetății, B. Șt. Delavrancea, 

Șt. cel Mare, A. Vlaicu, Ghe. Lazăr;
- joi - astăzi, orele 17.00 - în Geoagiu Băi, str. Pinului 

și Germisara.

Gai metan___________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Energie electrica_______________________
Energia electrică va fi întreruptă între orele:

■ 8.00-11.00- în Rapolt.

RETETA ZILEI.... ......... ......
Orez cu pui și creveți
Ingrediente: 1 cană de orez, 3 linguri ulei de alune,

1 cățel de usturoi, 5 fire de ceapă verde sau 1 
ceapă mică, 50 g mazăre sau fasole verde, 50 g de 

salată, 200 g pui prăjit, 200 g creveți prăjiți, 1 ou,
2 linguri de sos de soia, 1 vârf de cuțit de zahăr 

Mod de preparare: Se fierbe orezul ca la orez cu ou 

și legume sau se poate fierbe într-o cantitate mult 

mai mare de apa și când este gata se scurge și se 

clătește cu apă rece. Se pisează cățelul de usturoi, 
se taie ceapa rondele, se taie salata fidea. în tigaia 

în care s-au prăjit puiul și creveții se încinge uleiul și 

se pune ceapa și usturoiul. Se amestecă 1 minut. Se 

adaugă puiul și creveții calzi, se amestecă 1 minut. 

Se adaugă oul bătut ușor și se amestecă. Se pune 

salata, zahărul, sosul de soia și orezul fiert. Se mai 

amestecă 1 minut și se servește imediat.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integramel din numărul 
precedent: A - U - ATA - IRONIC 
-MG - ARIN - SAL - STA - VOR
BA - ATRIU - IS - ETOLA - AL - 
OR - TACEA - FA - GEST - B - 
REA - TECI - SER - PR - OL - U 
- GRAIURI - CA - AP - MUGI - 
CATEL - RATE

7:00 Jurnalul TVR
7:30 TeleMatinal (p. 1)
8X>0 Jurnal TVR
8:10 TeleMatinal (p. 2)
9XX) Jurnal TVR
9:10 TeleMatinal (p. 3)
9:55 Intețpame după Inte

grare (r) 
10:10 Top Super Hit (r) 
11 MO Pazvante Chioni' 
12:00 Replay (r) 
12:50 Integrame după inte

grare 
13:00 Hannah Montana (s,

B comedie, SUA 2006) 
1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
15:00 Teleshopping 

1530 Duma și prietenii
Bfaventuri, SUA.1989).

Cu: Keith Coogan
17:00 Isabel, 1h căutarea

B Iubirii (s, dramă, 
Venezuela, 2004)

17:50 Integrame după inte
grare (r)

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

2020 Rod^n Roll dub
21120 în slujba națiunii (ep.

B5 sitcom, Marea Bri- 
tanie, 2005). Cu: Chris 

Langham 
21:50 CSI - Crime și investi-

Bgații (ep. 12, thriller, 
SUA 2005). Cu: 
William LPeterson

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2320 Arta de-a ucide
O (thriller, Brazilia/SUA j 

1991). Cu: Peter 
Coyote, Amanda Pays

1:15 Justiție militară (r)
2305 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:10 Cavalerul Paidailfan 

(film, r)

440 Destinul Principesei 
jRMărioara (r)

5:10 Isabel în căutarea

E brii (r)
6») Semne (r)
630 Intec'arT tkțră bite

care W

DIsBeaerat gaz
Informații CFR 
Urgențe

7») Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:00 Poirot Supradoză
El mortală (film, r) 

1145 La Bloc (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri

Bde familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock, John 

Middleton, Charlie 

Hardwick 
13:00 Știrile ProTv 
14») Cucerirea Angliei

H(istoric/aventuri, 
Fr./lt./Ger./Belg./Elv./Ro 

m., 1985). Cu: Herve 
Bellon

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

Joshua Morrow 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 12 ore de trăit (partea

13 a ll-a) (dramă/thriller, 
SUA 2006) 

18:50 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport
Vremea

2030 Semn de viață
I3(acțiune, SUA 2000). 

Cu: Meg Ryan, Russell 
Crowe, David Morse, 
Pamela Reed. R.: Tay
lor Hackford

’’sw Jugaru Shukaru. Farse 

cu Gabi Jugaru
24») Erou fără voie 

Racțiune, SUA 1993). 
Cu: Ross Kettle, Nor
man Coombes. R.: 
Yossi Wein

145 Semn de viață (film, r) 
4:15 12 ore de trăit (partea 

Ha ll-a) (film, r)
5300 Jugaru Shukani (r) 
530 La Bloc (r)
630 Emmerdale - Afaceri 

Bde familie (r)

Redacția Jurnal IV nu 
Iși uumă răcpmderaa 

pantra «ventilatele 
modtticM ■mrentta Iu

ANTENA 1
6») în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7») Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina
, Ciocan și Dan Capatos 

9») în gura presei (r) 

10») Concurs interactiv 

11») V.I.P. (s, acțiune, SUA 
; 01998). Cu: Pamela

Anderson, Molly Cul
ver, Shaun Baker, 
Natalie Raitano, Leah 

Lail

120 Napoleon șl Josephine 
(serial istoric, SUA 
1987). Cu: Armand 

Assante
13») Observator cu Simona 

Gherghe
1345 MacShayne: Zarurile 

Bau fost aruncate 

(polițist, SUA 1994). 
Cu: Kenny Rogers 

16») Observator 
17») 9595, te învață ce să 

fad
19») Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 La bine și la rău
r B (comedie, SUA, 1997). 

Cu: Tim Allen 

23») Piaza rea (comedie, 
BSUA 2001). Cu: Steve 

Zahn, Jack Black. 
Darren Silverman,

■ ’ . Wayne Le Fessier si 
J.D. McNugent au fost 
prieteni buni încă din 
clasa a cincea. Din 

școala primară până în 
liceu (când Wayne 
făcea parte din echipa 

de fotbal american, 
J.D. era mascota 
echipei si Darren era 
șeful galeriei) și până 

în prezent (cântând 
rock în formația lor 
Diamonds in the 
Rough), acești băieți 
au fost de nedespărțit.

1») Lege și ordine: Briga
da spedală (serial) 

100 Concus interactiv 
3bBD Ottsenator (r)

9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:15 Miracole (s) 
10:15 Plaja lui Măruță 12:05 
Doctor Who (s) 13:00 Spell
binder (s) 1330 ABC... de ce? 
14:30 Tenis. Circuitul Inter
național al României 15:00 

•împreună în Europal Mag. 

< interetnic 16») Jurnalul TVR 
'(r) 1620 Descoperă românii : 

’ 16:30 Autostrada TVR. Ma- <
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 1830 Artmania. Fes- 

, rivalul ARTMANIA II, 15-17
• iunie 2007, Sibiu 1930 Ulița
• spre Europa 20:00 D'ale Iu'

Mitică 2100 Ora de știri 22:10 
Coolmea distracției 23:10
Brigada omucideri (s) 24:00 
Artmania. Festivalul ARTMA
NIA II, 15 - 17 iunie 2007, 
Sibiu 1») Sărbătoarea tuturor 
sfinților (film, r)

NAȚIONAL
11») Pentru o cauză dreaptă 
(s). Cu: Elizabeth Lackey, 
Richard Thomas, Roger R. 

î Cross 1220 Look who is win- ?
ning 1430 Cuscrele (s). Cu: I

Tamara Buciuceanu, Draga 
Olteanu Matei, Rodica Popes- 

> cu Bitanescu, Valentin Urites- 
: cu. Stela Popescu 1530 Pitici 

de vară 1630 Furtună la Ce- ' 
i raco (s, dramă, coproducție, ș 
J 1996) 1830 Știri Național TV *

19:45 Viață de la gheață' 

20:15 Film artistic 22:15 Film 
, artistic 0:15 Emmanuelle (s

erotic)

PRO CINEMA
12») Teo(r) 13:15 Călătoriile ! 
lui Sinbad (s) 1345 Road Run- 

, ner - cea mai rapidă pasăre 
! (s) 14:15 Ruleta destinului (r)

15:15 Entertainment News (r)
1530 Telefonul de la miezul, 
nopții (s) 1630 Născut DJ (r) 
17:00 Aproape liber (come- ' 

i die/acțiune, SUA 1990) 19») 

; Ruleta destinului (s) 20:00 

: Entertainment News 20:20 
i Ruleta destinului 2130 Născut ‘

DJ (s) 22») Iubire necondițio
nată (comedie, SUA 2002) 
030 Dosarele X (s)

8») Răzbunarea Victoriei (r) 
9») Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Uzurpa- 
toarea (s) 1230 împotriva des

tinului (s, Mexic, 2005) 13:30 
Prizoniera (s) 1430 Mama vi
tregă (s) 1530 Iubiri (s) 1630 
Răzbunarea Victoriei (s) 1730 
Poveștiri adevărate 18:30 
Salome (s) 19:30 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 20:30
Numai iubirea (s) 21:45 Zorro 
(s) 2245 Poveștiri de noapte 
23:15 Clona (s) 0:15 Prizoniera 
(r) 1:15 Poveștiri adevărate (r) 
2:15 Numai iubirea (r) 3:15 
Poveștiri de noapte (r) 3:45 
Rețeta de acasă

825 Imobiliare blitz (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 1045 Tele 
RON 1225 Quizzit - emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 1440 Confesiunile ; 
unui fustangiu (comedie, 
Franța, 2001) 16:25 Al 7-lea 
cer (s) 1725 SMURD (r) 18:00 
Focus 1930 Camera de râs >
20:00 CSI - Investigații (s) 
21:00 Anchetă militară (s) 
22:00 Substituirea (dramă/ 
mister, SUA, 2000) 24:00 
Campionatul suporterilor. Cu: 
Gina Pistol si Bogdan Talas- 
man 2:00 Sunset Beach (s) 
3:30 Anchetă militară (r) 4:30
Trăsniți în N.A.T.O. (r)

7:00 Matinal 710 10:00 
Euromaxx (r) 10:30 Fabri
cat în Germania 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe te
me sociale 12:00 Știri 
13:05 Euromaxx 13:30 E- 
misiune-concurs 15:05 Lu
mea cărților 15:20 Tele
shopping 16:00 Esentze (r) 
17:00 Misiune imposibilă 
(reluare) 17:30 Pasul For
tunei 19:00 61 Vine presa! 
Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Trenul vieții. 
Cu Liana Stanciu 22:00
High Life. Cu Monica Stan 
23:00 Vedetele se întreabă 
(r) 23:30 Autentic live

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

10:40 Steaua Laurei (animație, 
Germania, 2004). 12:05 Tatăl 
vitreg al miresei (romantic. 
Australia, 2006). 13:40 Trupa 
din Beverly Hills (comedie, 

SUA, 1989) 15:25 Batman - 
începuturi (aventuri, SUA, 

2005). 17:45 Zebra de curse 

(aventuri, Africa de Sud, 
2005). 19:30 Cinema, cinema, 
cinema 20:00 Studio 60 (Ep. 

17) 20:40 Studio 60 (Ep. 18) 
21:25 l-See-You.Com (come
die, SUA, 2006). 23:00 Roma 

- Vulturul furat (Ep. 1, dramă, 
Marea Britanie, 2005).

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea 14:50 

Realitatea bursieră 15:00 Rea
litatea de la 15:00 15:15 Fa
brica 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei. Cu 
Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:05 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Ziarul 
Realității 22:00 Tănase și 
Dinescu 23:50 Ziarul Realității 
24:00 Realitatea de la 24:00 
. » f X * < < •< w

SmhImmIhmmIII 
7:00 Curse și fiare vechi 8:00 
Exploratori urbani: Denver 
9:00 Automobile americane 
recondiționate 10:00 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese 12:00 Cele mai bune... 
elicoptere 13») Curse și fiare 
vechi 14») Exploratori urbani: 
Denver 15») Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17:00 .S-a născut un elicopter 
18») Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20») Cum se fabrică diverse 
lucruri? 21») Locatari morți 
22») Fenomene stranii 23») 
Istoria invențiilor 24») Feno
mene stranii

You.Com
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Revolta minerilor din 1977
■ Greva minerilor e 
considerată cea mai 
puternică acțiune anti* 
comunistă din țară.

Clara PAs___________________
clara.pMtlnformiMdla.ro

Petroșani - Greva minerilor 
din 1-3 august 1977 a avut 
drept cauze revenirea la pro
gramul de lucru de opt ore, 
nerespectarea zilelor de re
paus, penalizările pentru ne
respectarea normelor cu până 
la 30-36% din salarii, Înăs
prirea legislației privind pen
sionarea ■ este vorba de Legea 
3 din 30 iunie 1977 privind 
pensiile de asigurări sociale 
de stat și asistență socială - 
pe fondul înrăutățirii gen
erale a condițiilor de muncă 
șl de viață din Valea Jiului. 
Dlntr-un total de 90.000 de 
mineri, 36.000 au decis din 
seara zilei de 1 august să nu 
mai muncească, exemplul 
minerilor de la Lupeni, fiind 
urmat și de ceilalți ortaci.

Conducătorii greviștilor au 
pregătit o listă de 17 reven

1»

HUNEDOARA
Farmacia „Green Una*, non-stop, Bd. Dada, nr. 
33.®-» 748080.

Acum 30 de ani, minerii din Valea Jiului organizau cea mal mare 
acțiune de protest anticomunist* din România

Giratoriul creează „trafic"

II

Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®-* 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

«

realizați de SVM IFB
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

Reguli:
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.

ÎNCEPĂTORI

4 3 1
4 1 8

3 7 5
6 1 8

2 5 1 4
2 7 9

7 9 3
6 2 9

9 3
... 1

AVANSAȚI

2 6 7
3 4 9 5

5 1
5 8 1 4 3

7 4 6 5 2
9 6

5 3 2 1
8 1 7

începători

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

Avansați

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

■ Pentru deveni con
tează, în egală măsură, 
frumusețea, utilitatea, 
costurile giratoriilor.

Deva (D.I.) - „Miercuri sea
ră a fost redeschisă circulația 
rutieră în zona primului sens 
giratoriu din Deva. Lucrările 
au durat aproape două luni, 
iar construcția vizează fluidi
zarea traficului în munici
piu”. Atât a fost suficient pen
tru ca pe portalul nostru 
devenii să dezbată pro și con
tra evenimentul.** *

„Abureală. Poate noaptea, 
că la 21 nu era deschis. (Cos- 
mindeva, 01.08.2007, Ora 23:24)

■k 
•k •ic

„Avem și noi ceva frumos 
în Deva, dar puteau fi și ei 
mai originali cu fântâna aia 
arteziană din mijlocul sensu
lui, chestia aceea din mijlocul 
fântânii este și în Hațeg și 
vorba aceea, cât e orășelul ăla 
și cât e Deva, dar ce să faci?! 
Poate cei care au ales să fie 
așa nu s-au plimbat și prin 
alte localități. Dacă vreți să 
vedeți o fântână superbă, 
mergeți la Alba în Cetate și 
vă garantez că aveți ce vedea. 
Trecerile de pietoni sunt puse 
de toată praștia, părerea mea, 
bine că nu le-au pus în mij
locul sensului, în fine, avem 
și noi ceva”. (Anonim, 2.08. 
2007, Ora 07:42 )*

■k *

„Oare câți știu că trebuia 
să fie prezentă conducerea 
primăriei la deschidere și că

Greva a început la exploatarea minier* din municipiul Lupeni

dicări, pe care au cerut să o 
prezinte personal lui Nicolae 
CeaușescU.

Pe data de 2 august 1977, 
Nicolae Ceaușescu i-a trimis 
in Valea Jiului, pentru a ne
gocia cu minerii și a le rezol
va revendicările, pe Iile 
Verdeț, secretar al CC al PGR 
și Gheorghe Pană, președin
tele Consiliului Central al 

se amâna cu intervale de 
timp deschiderea pentru că 
nu era prezent onor prima
rul? Presa stătea să filmeze, 
să ia ințerviuri, el întârzia și 
culmea, s-au dat mesaje în 
redacții că va aparea pri
marul..., în rest..., o porcă
rie..., îs curios cât costă apa 
care curge acolo..., cât despre 
sensul care fluidizează trafi
cul..., poate numai traficul de 
bani dintr-un cont în altul...”. 
(Un cetățean, 02.08.2007, Ora 
09:13) ** *

„Mai lăsați-o baltă cu bâr
fele astea că nimic nu vă con
vine..., că fântâna, că treceri-, 
le..., mai fain era înainte???... 
huuuu, comuniștilor, de ace
ea merge așa bine în orașul 
asta... Așa ați făcut și cu 
Cetatea... Mutați-vă în pădure 
dacă nu vă place...”, (bravohd, 
02.08.2007, Ora 10:10)

★* *
„Voi numiți sens giratoriu 

ditamai matahala prin care 
nu vezi nimic? Ați mai văzut 
așa ceva în România sau din
colo? Cât despre fluidizare 
trafic cu pietoni pe trecere... 
adevărat fluidizare de bani de 
la noi la constructor și Pri
mărie”. (cetățeanu' scârbit, 
02.08.2007, Ora 10:14)** *

„Dacă nu vă convine, nu 
mai mergeți prin zona aia... 
Era mai fain înainte? Strada 
aia plină de gropi și numa 
gard și iarbă... Mai lăsați-mă 
cu figurile astea, unde vă 
credeți în SUA? Nu uitați, 
sunteți în Deva, din Româ
nia... 2006-2007 după Hristos.... 

UGSR șl ministru al muncii. 
Tratativele eșuează insă, mi
nerii exprimându-și neîncre
derea in echipa respectivă. 
Membrii delegației, printre 
care și Ilie Verdeț, au fost 
ținuți ostatici o zi și o noapte 
și obligați să-l contacteze tele
fonic pe Ceaușescu, pentru a- 
1 cere să vină la fața locului. 
„Jos Ceaușescu!,,

Perechea prezidențială se 
afla in sejurul de vară de la 
Marea Neagră când a aflat de 
greva din Lupeni. La insis
tențele lui Ilie Verdeț, Ceau
șescu a sosit de urgență la Pe
troșani, in 3 august. Aflat in 
fața greviștilor, Ceaușescu a 
fost constrâns să revină asu
pra modificărilor legislative 
și a fost de acord cu cererea 
de a nu pedepsi pe nimeni 
pentru participarea la grevă. 
A fost pentru prima dată când 
in România s-a strigat „Jos 
Ceaușescu!,,. Imediat după 
plecarea lui Ceaușescu, a în

Sensul giratoriu din Piața Arras

Bine ați venit în România... 
acest loc hidos =)))” (Kris, 
02.08.2007, Ora 12:33)

*
* *

„Cei care stau în zonă știu 
ce periculoasă era intrarea pe 
strada C. Porumbescu, nu 
prea vedea lumea semnul de 
acordare a priorității. Mie mi 
se pare o lucrare foarte utilă 
și foarte bine realizată, pro
blema e că a durat cam mult, 
sper că la celelalte sensuri nu 
va dura chiar așa mult. Cât 
despre problema trecerilor de 
pietoni, mergeți fraților în 
Timișoara să vedeți că la fel 
e în fiecare sens, nu cred că 
e la noi în Deva așa o circu
lație infernală încât să stea 
mașinile la coadă la trecerile 
de pietoni. Dacă nu le puneau 
sărea lumea că trebuie să 
meargă nu știu cât ca să trea
că strada. La cât mai multe 
sensuri în Deva, m-am sătu
rat de semafoare”. (George, 
02.08.2007, Ora 14:13)

** *
„Ia mai lăsați-o mai moale 

cu criticile: ba că nu e vi
zibilitate (n-aveți semne de 

cetat și greva de la Lupeni.
Prima ședință a Comitetu

lui Central după greva din 
Lupeni a avut loc la 4 august. 
Era în totalitate dedicată eve
nimentelor din Valea Jiului.
Represalii

Partidul l-a numit pe Ilie 
Verdeț în fruntea unei comi
sii ce urma să investigheze 
cauzele grevei. în cadrul șe
dinței, Ceaușescu nu și-a re
proșat nimic, vina fiind arun
cată în cârca „activului de 
partid din zonă și a Direcției 
Minelor”. Evident, după 
ședință au început și repre
saliile împotriva liderilor și 
participanților la acțiunea de 
protest. Constantin Dobre, li
derul greviștilor, a identificat 
la CNSAS o notă-raport a 
șefului Securității din județul 
Hunedoara, conform căreia 
„15 mineri greviști au fost tri
miși la închisoare și peste 
3000 au fost expulzați din 
Valea Jiului”.

circulație), ba sunt treceri de 
pietoni puse nasol (ați vrea să 
zboare pietonii?), ba că s-au 
stricat banii aiurea. Ia mai 
lăsați-o baltă! Ăsta e defectul 
nostru: dacă se face ceva, de 
ce se face, ba se fură banii, 
ba..., iar dacă nu se face, ba 
aștia nu sunt buni că nu fac 
nimic. Ia hai gălăgia și puneți 
osul la treabă! Foarte bine că 
s-a construit acest giratoriu, 
a mai schimbat aspectul ora
șului. ”(Alex, 02.08.2007, Ora 
14:35) *

* *
„O să spun ceva ce n-au 

mai spus alții, aici, pe forum. 
Acest sens giratoriu (ca și 
multe alte lucrări, de altfel) 
sunt făcute doar ca să se îm
bogățească unii, prin firmele 
lor, care întotdeauna câștigă, 
miraculos, licitațiile. Și bine
înțeles, din banii publici pe 
care îi primesc aceste firme 
revine o cotă (șpaga, adică) 
celor care conduc orașul. 
Acesta e adevărul, dacă vreți, 
credeți, dacă nu, nu. Dar, 
dacă pretindeți că locuiți in 
România, ar trebui să imi 
dați dreptate”. (Anonim 
02.08.2007. Ora 14:38)

clara.pMtlnformiMdla.ro
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TEZAURUL

Sediul Prefecturii Hunedoara (stânga) Centrul Vechi (Foto: t Mânu)

Tezaurul cultural al Devei
Fosta Casină Națională

Muzeul Civilizației Dacice și Romane

■ Câteva zeci de clădiri 
din Centrul Vechi al 
Devei reprezintă o par
te din tezaurul urbei.

Clara Păs____________________
dara.pas@informmedl3.ro

Deva - Clădirile vechi din 
municipiul Deva au propria 
lor istorie. Unele au fost păs
trate în bună stare, investidu- 
se bani pentru renovarea lor. 
Dar există clădiri, aflate în 
proprietate privată, unde tre
cerea timpului a lăsat urme a- 
dânci în arhitectura imo
bilelor.

„Majoritatea clădirilor isto
rice se află în Centrul Vechi. 
Cea mai impozantă este actua
lul sediu al Prefecturii. Con
strucția ridicată în 1890, după 
planurile celui mai cunoscut 
arhitect al Ungariei, a servit 
ca primă reședință a Comita

tului Hunedoara. Destinația 
clădirii a fost de spațiu admi
nistrativ și de locuință pentru 
comite și vicecomite. Tot de la 
1900 datează și clădirea Tea
trului (n.r. imobil în curs de 
renovare). în Piața Unirii se 
păstrează alte clădiri vechi 
importante. Este vorba de 
sediul actual al Primăriei și 
de o altă construcție deosebi
tă, situată în continuarea pri- 
meia. Turnul cu ceas indivi
dualizează, iar stupul de al
bine de pe frontispiciu arată 
că, la origine, clădirea a fost 
proiectată pentru a avea des
tinație bancară“ spune Doina 
Ionescu, muzeograf în cadrul 
Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva.
Castelul Voievodului

Castelul Bethlen sau „Mag- 
na Curia”, care adăpostește 
muzeul din Deva, este cea 
mai veche clădire monument 

istoric a Devei. în anul 1582, 
guvernatorul Francisc Geszty 
a ridicat o casă la poalele Ce
tății Deva. în această casă au 
locuit voievozii Sigismund 
Bathory, generalul Basta, Ște
fan Bocskay, Gavril Bathory, 
iar din 1613 până în 1621
M.............
Clădirile din 
Centrul Vechi 
poartă amprenta 
stilului Secessio- 
n, cunoscut ca 
Arta 1900.
Doina Ionescu,
MUZEOGRAF

.............................. w
Gabriel Bethlen, cel care a 
ridicat de fapt clădirea „Mag- 
na Curia”, în anul 1621. Unele 
transformări au avut loc în 
prima jumătate a secolului al 
XVin-lea. Clădirea a fost re
cent renovată.

Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare va finanța 
un program de refacere a cen
trelor istorice ale României și 
de oprire a tendințelor de de
teriorare sau dezvoltare im
proprie a zonelor urbane cen
trale, proiect la care statul ro
mân va contribui cu 4,1 mii. 
lei. Programul, intitulat „O 
Românie frumoasă”, a fost 
aprobat în ședința din această 
săptămână a Guvernului. I- 
mobilele care urmează să fie 
consolidate, restaurate și rea
bilitate vor fi stabilite de^ 
comun acord între PNUD 
autoritățile locale, în funcție 
de prioritățile acestora de 
dezvoltare.

în marile orașe ale țării, de 
câțiva ani, autoritățile locale 
investesc sume importante de 
bani pentru a reface clădirile 
declarate monumente istorice. 
Este cazul municipiului Buci^ 
rești și Sibiului.

1727 - Se zidește turnul bisericii ortodoxe din cimiti
rul de pe strada Coziei,.turn ce există și în zilele 

noastre.________________________________________________________
1842 - Se înființează la Deva Casina Națională.

1854 - Este construită casa care în prezent este cea 
mai veche din oraș (Str. Călugăreni pe colț cu str. 

Eminescu)._____________________________________________________

1861 - Se construiește Catedrala Ortodoxă „Sf. Nico- 

lae".___________________ __________________________________

1871 - începe activitatea Liceului Real (Colegiul 
Decebal)._______________________________________________________

1886 - Se construiește noua Primărie pe un teren 

achiziționat de la Pomeniul Fiscal.________________________

1890 - Este construit Palatul Administrativ._____________

1911 - Se construiește Teatrul Orășenesc pe locul 

fostei săli Redout.

\______________________ .___________ J Teatrul Dramatic Locuințe particulare Sediul Primăriei din Piața Unirii(Foto: D. M.)

CasteU Bethlen 1912 - Piața Cazinoului Târgul din Piața Unirii Hotel Central

mailto:dara.pas@informmedl3.ro
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Al șaptelea titlu consecutiv!

• FC CIP, la Chișinău. Astăzi, FC CIP 
Deva pleacă la Chișinău, unde va disputa 
două meciuri amicale cu echipa Camelot, 
din localitate. „Avem relații foarte bune 
cu moldovenii și de aceea am optat să 
mergem pentru două meciuri. La 
întoarcere ne vom continua pregătirile la 
Deva", a declarat Paul Grecu, 
vicepreședintele devenilor. (V.N.)

I

■ Aeromodeliștii hune- 
doreni au fost cei mai 
buni la Campionatele 
Naționale.

Valentin Neagu
valentin.neagu@lnformmedja.ro

Deva - Recent, la Bacău s- 
au desfășurat Campionatele 
Naționale de Aeromodelism, 
competiție organizată de Min
isterul Educației, Cercetării 
și Tineretului, la care au par
ticipat echipaje din toate 
județele țării. Concursul s-a 
desfășurat la următoarele 
probe: planor F2, planor Al, 
propulsor Bl, viteză și moto- 
planor RC. Județul Hune
doara a fost prezent cu 
echipajul format din Alexan
dru Draia, Andrei Maxim, 
Călin Bekeși, de la Clubul 
Copiilor Brad, Darius Șerban, 
Paraschiv Marine, de la CC

Echipajul județului Hunedoara

1 r«ar* ’

VTOT1'

Hunedoara și Nicolae Moga, 
de la Centrul de Plasament 
Brad.

De la Bacău, echipajul

județului nostru s-a întors cu 
rezultate deoasebite. Pentru 
al șaptelea an consecutiv, 
hunedorenii au câștigat titlul

de campioni naționali la 
echipe.

De asemenea, ei au obținut 
și alte trei titluri de campioni 
naționali la individual etc. La 
proba F2, campion național 
este Alexandru Draia. De 
asemenea, Nicolae Moga la 
viteză și Călin Bekeși la Al. 
Andrei Maxim este vicecam- 
pion național la Bl, Darius 
Șerban a ocupat locul III la 
motoplanor RC, iar Marinca 
Paraschiv locul IV la Acro
bație.

Antrenorul Adrian Maxim 
era foarte mulțumit de rezul
tate și a declarat: „A fost o 
ediție foarte bună pentru noi. 
De fapt, de câțiva ani, județul 
Hunedoara domină naționa
lele, dar parcă acest an a fost 
de excepție. Vom continua 
pregătirile, pentru că ne 
așteaptă și alte competiții 
importante, de unde nu vrem 
să revenim cu mâna goală”.

Titi Alexoi

La jumătatea potențialului

Titi Alexoi, „un pic mai 
mulțumit"

Hundoara (V.N.) - Ofițerul de presă al FC 
Corvinul 2005 HUnedoara, Dan Boboutanu, 
ne-a informat ieri că hunedorenii au disputat 

un nou amical. De această 
dată, în compania celor de la 
Poli II Timișoara. La sfârșitul 
celor două reprize, scorul a 
fost 1-1 (0-0), Au marcat: 
Păduraru(73 din penalty) și 
Axente (90). Antrenorul Titi 
Alexoi a folosit următorii

jucători: Pascal- Fodor, Irina, Hategan, 
Păduraru- Vișan, Găman, Ungureanu - R. 
Cristian, Fotescu, Danciu. Au mai jucat: 
Loghin, B. Nicolae, Stupar, Mișca, Duralia, 
Cristea, Suciu. Poli II Timișoara: Pantilimon- 
Gălan, Siminic, Buda, Scutaru, Obesterescu, 
Dochita, Axente, Pătraș, Rada, Poparadu. Au 
mai jucat: Daminuta, Latovlevic, Mera, Dan
ci, Popa, Ganea, Petruș. La sfârșitul partidei, 
tehnicianul hunedorenilor a declarat: „Sunt 
un pic mai mulțumit, dar încă nu ne 
regăsim după aceste cinci jocuri de verifi
care. Azi am încercat să jucăm și la rezultat, 
dar neatenția din final ne-a costat. Este un 
semnal de alarmă destul de mare”. 
Următorul amical al Corvinului se va dispu
ta sâmbătă, la Petroșani, în compania Jiului 
din localitate, cu începere de la ora zece.

■ Antrenorul devenilor 
crede că amânarea 
campionatului e bene
fică pentru echipa sa.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - La sfârșitul antre
namentului de ieri, de la Sta
dionul „Cetate” Deva, am dis
cutat cu antrenorul Gică Bar
bu despre ceea ce se întâmplă 
acum la „Mureșul”. Și am 
aflat destul de multe lucruri 
interesante. în primul rând, 
faptul că amânarea campi
onatului cu două săptămâni 
convine de minune devenilor. 
„Este bună pentru noi această 
amânare, întrucât avem 4-5

jucători de bază care au doar 
jumătate din pregătirea nece
sară. De fapt, întreaga echipă 
a ajuns doar la aproximativ 
60 la sută din potențial. Sper 
ca până lă începerea campi
onatului să ajungem undeva 
la 80 la sută” - a spus Gică 
Barbu.

între altele, tehnicianul 
devean a mai spus că se vede 
un decalaj mare între cei 
tineri și cei cu experiență 
care au mai jucat în Liga a II- 
a. Există unele probleme de 
adaptare, „dar trebuie să 
avem răbdare”. De asemenea, 
Barbu a ținut să precizeze că 
aproximativ 30 la sută din lot 
nu este pregătit pentru Liga 
a U-a. I-am amintit antrenoru
lui că din cinci meciuri ami-

Devenii mai au încă de muncit (Foto: Traian Mânu)

cale, echipa sa a pierdut trei. 
„Așa este, dar nu este un 
semn de neliniște, pentru că 
am rulat foarte mulți jucători 
tineri, iar pentru unspreze- 
cele de bază avem deja sta
bilit un nucleu de 14-15 
jucători” - a mai spus Barbu.

în ceea ce privește seria din 
care face parte echipa 
deveană, antrenorul a spus că 
sunt vreo 4-5 echipe care trag 
la promovare, iar celelalte 
sunt de valoare apropiată. 
„Mureșul” este o echipă de 
locurile 8-12.

MARMOSIN
SC MINERUL JILȚ Mătăsari - CS VICTO 
RIA Nădlac

CS Vulcan - CS MINERUL Motru
CS UNIREA Sânicolau Mare - AS NOVA 
MAMA MIA Bechicerecul Mic

ACS FORTUNA COVACI - ACS ENERGIA 
Rovinari
CS MINERUL Motru - AS ALTO GRADI- 
MENTO ALBINA
AS NOVA MAMA MIA Bechicerecul Mic 
- CS ATLETIC CLUB Arad
CSM Sebeș - CS UNIREA Sânicolau Mare 
CS GLORIA CTP Arad - CS Vulcan
SC MINERUL JILT Mătăsari - CS PROFE
SIONIST UM Timișoara

Etapa I, 24-08-2007

CS CALOR Timișoara - CS MINERUL 
MEHEDINȚI Valea Copcii
CS CFR MARMOSIN - CS Ineu
CS VICTORIA Nădlac - CS AUXERRE 
TRANS Orșova Lugoj

CS CALOR Timișoara - AS ALTO GRADI- 
MENTO ALBINA
CS CFR MARMOSIN - CS ATLETIC CLUB 
Arad
CS VICTORIA Nădlac - CS MINERUL 
MEHEDINȚI Valea Copcii
CS MINERUL Motru - ACS FORTUNA 
COVACI
AS NOVA MAMA MIA Bechicerecul Mic
- ACS ENERGIA Rovinari
CSM Sebeș - CS AUXERRE TRANS
Orșova Lugoj
CS GLORIA CTP Arad - CS Ineu
CS UNIREA Sânicolau Mare - CS PRO
FESIONIST UM Timișoara
SC MINERUL JILȚ Mătăsari - CS Vulcan ț 

(continuare >> zfan/ de mâine) ’

SC MINERUL JILȚ Mătăsari - CS CALOR 
Timișoara
CS Ineu - ACS ENERGIA Rovinari
CS AUXERRE TRANS Orșova Lugoj - ACS 
FORTUNA COVACI
CS MINERUL MEHEDINȚI Valea Copcii 
- AS ALTO GRADIMENTO ALBINA
CS PROFESIONIST UM Timișoara - CS 
ATLETIC CLUB Arad
CS GLORIA CTP Arad - CS VICTORIA 
Nădlac
CSM Sebeș - CS CFR MARMOSIN

ATLETIC CLUB Arad
ACS FORTUNA COVACI - CS Ineu
CS MINERUL Motru - CS AUXERRE 
TRANS Orșova Lugoj
AS NOVA MAMA MIA Bechicerecul Mic 
- CS Vulcan
CS GLORIA CTP Arad - CS PRQEESIO- 
NIST UM Timișoara

AS NOVA MAMA MIA Bechicerecul Mic 
- SC MINERUL JILȚ Mătăsari
CS MINERUL Motru - CS UNIREA Sâni
colau Mare
ACS FORTUNA COVACI - CS Vulcan 
AS ALTO GRADIMENTO ALBINA - CS 
Ineu
ACS ENERGIA Rovinari - CS AUXERRE 
TRANS Orșova Lugoj
CS ATLETIC CLUB Arad - CS MINERUL 
MEHEDINȚI Valea Copcii
CS VICTORIA Nădlac - CS PROFESIONIST 
UM Timișoara
CS CFR MARMOSIN - CS GLORIA CTP 
Arad
CS CALOR Timișoara - CSM Sebeș

CS CALOR Timișoara - CS AUXERRE 
TRANS Orșova Lugoj
CS CFR MARMOSIN - CS Vulcan
CS VICTORIA Nădlac - CS UNIREA Sâni
colau Mare
ACS ENERGIA Rovinari - AS ALTO 
GRADIMENTO ALBINA
ACS FORTUNA COVACI - CS ATLETIC 
CLUB Arad
CS MINERUL Motru - CS MINERUL 
MEHEDINȚI Valea Copcii
AS NOVA MAMA MIA Bechicerecul Mic 
- CS Ineu
CSM Sebeș - CS PROFESIONIST UM 
Timișoara
CS GLORIA CTP Arad - SC MINERUL JILȚ 
Mătăsari

Etapa a lll-a, 07.09.2007
CS CALOR Timișoara - CS UNIREA Sâni
colau Mare
CS CFR MARMOSIN - SC MINERUL JILȚ 
Mătăsari
CS VICTORIA Nădlac - CSM Sebeș
ACS ENERGIA Rovinari - CS MINERUL 
MEHEDINȚI Valea Copcii
AS ALTO GRADIMENTO ALBINA - CS

Etapa a Vlll-a, 05-10-2007________
CS ATLETIC CLUB Arad - CS CALOR 
Timișoara
ACS ENERGIA Rovinari - CS MINERUL 
Motru
AS ALTO GRADIMENTO ALBINA - AS 
NOVA MAMA MIA Bechicerecul Mic 
CS PROFESIONIST UM Timișoara - ACS 
FORTUNA COVACI
CS MINERUL MEHEDINȚI Valea Copcii 
- CS CFR MARMOSIN
CS AUXERRE TRANS Orșova Lugoj - CS 
GLORIA CTP Arad
CS Ineu - CS VICTORIA Nădlac
CS Vulcan - CSM Sebeș
CS UNIREA Sânicolau Mare - S® 
MINERUL JILȚ Mătăsari

Etapa a Via, 21-09-2007_________

CS ATLETIC CLUB Arad - CS MINERUL 
Motru
AS ALTO GRADIMENTO ALBINA - ACS 
FORTUNA COVACI
CS PROFESIONIST UM Timișoara - ACS 
ENERGIA Rovinari
CS MINERUL MEHEDINȚI Valea Copcii 
- AS NOVA MAMA MIA Bechicerecul 
Mic
CS AUXERRE TRANS Orșova Lugoj - CS 
CFR MARMOSIN
CS Ineu - CS CALOR Timișoara
CS Vulcan - CS VICTORIA Nădlac
CS UNIREA Sânicolau Mare - CS GLO
RIA CTP Arad
SC MINERUL JILȚ Mătăsari - CSM Sebeș

Etapa a IV-a, 11-09-2007
CS ATLETIC CLUB Arad - ACS ENER
GIA Rovinari
CSM Sebeș - CS GLORIA CTP Arad
CS PROFESIONIST UM Timișoara - AS 
ALTO GRADIMENTO ALBINA
CS MINERUL MEHEDINȚI Valea Copcii 
- ACS FORTUNA COVACI
CS AUXERRE TRANS Orșova Lugoj - AS 
NOVA MAMA MIA Bechicerecul Mic 
CS Ineu - CS MINERUL Motru
CS Vulcan - CS CALOR Timișoara
CS UNIREA Sânicolau Mare - CS CFR

mailto:valentin.neagu@lnformmedja.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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Marius Niculae este frustrat• Inovație. Federația Scoțiană de Fotbal 
a anunțat că, începând din acest week
end, va testa un sistem inedit, conform 
căruia arbitrii vor putea viziona 
înregistrările partidelor la care au fost de
legați, în termen de 72 de ore de la 
încheiere, și vor putea acorda atunci 
jucătorilor cartonașe galbene pentru si
mulare. Sistemul, deocamdată pilot, va fi 
oficial începând din 1 ianuarie 2008.

Vin polonezii
București (MF) - Peste 

200 de suporteri polo
nezi vor veni la București 
pentru meciul cu Stea
ua,, din manșa secundă 
a turului 2 preliminar al 
L.C., care va avea loc 
miercuri, 8 august.

Revine
Mtinchen (MF) - Ata

cantul german al echi
pei Bayern Miinchen, 
Lukas Podolski, și-a re
luat antrenamentele du
pă trei luni de pauză ca 
urmare a unei interven
ții chirurgicale la ge-

Lukas Podolski (Foto: EPA)

Cristian Chivu 
(Foto: FAN)

Integralist
București (MF) - Fun
dașul Cristian Chivu a 
fost integralist în me
ciul amical pe care 
Internazionale Milano 
l-a câștigat cu scorul 
de 3-2, în fața cam
pioanei Angliei, Man
chester United.
Chivu a jucat în pri
ma repriză fundaș 
stânga, iar în partea 
secundă a trecut în 
centrul apărării.

■ Fotbalistul așteaptă 
încă permisul de muncă 
pentru a putea evolua în 
Scoția, la Iverness.

București (MF) - Fotbalistul 
Marius Niculae, care așteaptă 
încă permisul de muncă pen
tru a putea evolua la noua sa 
echipă, Iverness, a declarat că 
este frustrant să își vadă co
legii jucând și a precizat că 
nu este foarte încrezător că 
va putea fi folosit în prima 
etapă a noului sezon în Sco
ția, informează The Herald.

„Este foarte frustrant să 
trebuiască să îmi văd colegii 
jucând și eu să ratez toate
55................................................
Este frustrant ceea ce se întâmplă

Marius Niculae

........................ >*’55
meciurile amicale. M-am bu
curat chiar și când am jucat 
la antrenament într-un meci 
între noi. Sper și mă rog ca 
permisul meu de muncă să 
ajungă la timp pentru meciul 
cu Glasgow Rangers, dar nu 
sunt prea încrezător. Sunt 
foarte îngrijorat deoarece nu 
depinde de mine sau de club, 
ci de cei care se ocupă de 
acte”, a spus Niculae.

Sub culorile Germaniei
Rapid a alunecat

Berlin (MF) - Federația Germană de 
Atletism a anunțat că în delegația care o va 
reprezenta la Campionatele Mondiale de la 
Osaka (25 august-2 septembrie) se va afla și 
atleta de origine română Luminița Zaițuc.

Luminița Zaițuc, care va împlini 39 de 
ani pfete două luni, a părăsit România în 
1990, primind cetățenia germană șase ani 
mai târziu. Atleta născută la București este 
legitimată la clubul LG Braunschweig, în 
același oraș în care trăiește și antrenorul 
naționalei României de baschet masculin, 
Liviu Călin.

La CM de la Osaka, Zaițuc va lua startul 
în proba sa favorită, maratonul, care i-a 
adusftitlul de vicecampioană europeană în 
2OO2.'La Jocurile Olimpice de la Atena, 
Luminița Zaițuc a încheiat cursa pe locul 
18.

București (MF) - Rapid Bu
curești a coborât 18 locuri în 
clasamentul pe luna iulie al 
Federației Internaționale de 
Istorie și Statistică a Fotba
lului (IFFHS), dat publicității 
joi, dar rămâne cea mai bine 
clasată formație din România.

Rapid se află pe locul 48, cu 
153,5 puncte, după ce lima tre
cută ocupase poziția 30.

Dinamo București a cobo

Printre fotbaliștii vizați se nu
mără Și Ronaldo (Foto: EPA)

Patinajul și băutura
Tokyo (MF) - Fostul cam

pion mondial de juniori la 
patinaj artistic, Nobunari Oda 
a fost suspendat din toate 
competițiile după ce a fost 
reținut pentru că a condus în 
stare de ebrietate, a anunțat, 
joi, Federația Japoneză de Pa- 
tinaj Artistic, informează AFP.

Federația i-a interzis lui 
Oda să ia parte la orice con
curs demonstrativ sau com

i Punctează în Turcia. Fotbalis- I I 
. tul Giani Kiriță a marcat un gol în
I meciul amical câștigat de Ankaragucu,
> miercuri seară, cu scorul de 3-1, în fața 

formației Antalyaspor, informează 
ajansspor.com. Kiriță nu a făcut parte 
din formula de început a echipei 
Ankaragucu, însă a intrat pe parcursul î 
partidei și a Înscris în minutul 64, 
golul de 2-0. (Foto: EPA)

Suporterll Iul Beșlktaș se pot bucura de victorie, dar califi
carea se Joacă (Foto: EPA)

Când evolua în Portugalia, pentru Sporting Lisabona, românul nu a întâmpinat niciun fel de pro
bleme (Foto: EPA)

Marius Niculae a subliniat 
că la transferurile sale ante
rioare, la Sporting Lisabona, 
Standard Liege și Mainz, nu 
au existat probleme. „Doar în 
Marea Britanie pare să existe 
această complicație. Mă gân
deam că va fi mult mai ușor, 
având în vedere că România 

rât 21 de locuri și se află pe 
poziția 53, cu 147,5 puncte.

Tot în coborâre este și 
Steaua București, 20 de lo
curi, de pe 73 pe 93, cu 120 
de puncte.

Pe primul loc se află FC 
Sevilla, echipa spaniolă ocu
pând această poziție de 11 
luni consecutive și egalând 
astfel recordul formației AS 
Roma din 1992.

Cirficile lui Teixeira
Sao Paulo (MF) - Președin

tele Confederației Braziliene 
de Fotbal (CBF), Ricardo Tei
xeira, a dezvăluit că jucătorii 
selecționatei Braziliei ajun
geau în zori, în stare de 
ebrietate, la locul de canto
nament de la Cupa Mondială 
din 2006, a anunțat cotidianul 
Estado de Sao Paulo, citat de 
AFP.

Jurnalul a reprodus extrase 
dintr-o conversație avută la 
Zurich între Teixeira și un 
reprezentant al agenției de 
promovare al candidaturii 
Braziliei la organizarea CM- 
2014, în cursul căreia oficialul 

petiție internațională până la 
finalul anului și la orice com
petiție națională până în 
octombrie.

Oda făcea parte din lista 
patinatorilor invitați la Skate 
Canada (1-4 noiembrie) și la 
trofeul Eric Bompard (15-18 
noiembrie la Paris) contând 
pentru Grand Prix-ul ISU în 
sezonul viitor. Totuși, el ar 
putea participa la campiona- 

a intrat în Uniunea Europea
nă, dar nu a fost așa”, a pre
cizat atacantul.
Sâmbătă va fi spectator

The Herald notează că gru
parea Iverness încearcă să 
grăbească formalitățile pentru 
ca Niculae să primească per

FC Sevilla rămâne gruparea momentului și conduce în clasafiiSHr 
tul pe iulie al IFFHS (Foto: epa)

brazilian a vorbit despre mo
tivele care au condus la eșe
cul de la Cupa Mondială din 
Germania.

Teixeira și-a îndreptat cri- 
ticile în special spre atacan
tul formației AC Milan, Ro
naldo, care cântărea 98 de ki
lograme în momentul înce
perii competiției.

„Cum poate un sportiv să 
cântărească 98 de kilograme 
în momentul unui mare tur
neu? Nici măcar eu nu am 
atâtea kilograme și eu nu 
sunt sportiv”, a spus Teixeira.

„Unii jucători reveneau la 
hotelul lor între 4.00 și 6.00 

tele Japoniei din decembrie.
Nobunari Oda, în vârstă de 

20 de ani, a fost amendat de 
poliția din Osaka, cu suma de 
300.000 de yeni (1.830 euro) 
pentru că a băut două halbe 
de bere și un pahar de tărie, 
înainte de a se urca pe moto
cicletă.

Cu lacrimi în ochi, el și-a 
cerut scuze în cadrul unei 
conferințe de presă televizate.

îMi'l

FK Astana - Rosenborg 1 - 3
Au marcat: Kuchma '27 7 Y Kone '4, t 
'62, Iversen '58 (penalti)___________
Hafnarfjordur - Bate Borisov 1-3 
Au marcat: Vilhjalmsson '4 / D. Likhtaro- 
vich '32, V. Rodionov '49, G. Bliznyuk '61 
Domzale - Dinamo Zagreb 1 - 2 
Au marcat: T. Sokota '7 / L. Modric 
'51 (penalty), D. Zezeij '87_________
Beșlktaș - Șerif Tiraspol 1 - 0 
A marcat: Toraman *73

București (MF) - Rezultate din partidele 
din prima manșă a turului doi prelimi

nar al Ligii Campionilor:

FK Ventspils - Red Bull Salzburg 0 - 3 
A marcat: Aufhauser '20, '27 '83 
(penalty)__________________________________ _

MSK Zlllna - Slavia Praga 0 ■ 0
Steaua Roșie Belgrad - Levadla Tallinn 
1 - 0

A marcat: Koroman '35 

misul de muncă, însă „pare 
sigur că românul va fi un 
spectator la meciul de sâm
bătă”.

Niculae crede că românilor 
le este ușor să se adapteze în 
Scoția. „Tot ce are nevoie el 
acum este fie lăsat să intre în 
teren”, adaugă The Herald.

dimineața, beți. Cum Bn 
putut nimeni să observe?”, a 
adăugat Teixeira.

Șeful delegației braziliene 
prezentă în Germania în 2006, 
Marco Paulo del Nero, a 
răspuns, în declarații prelu
ate de O Estado de Sao Paulo, 
că nu a știut nimic despre 
aceste lucruri. „Dacă aceste 
fapte s-au produs, nu am vă
zut nimic pentru că staff-ul 
tehnic a știut să le ascundă 
bine”, a spus Del Nero.

Brazilia, marea favorită a 
CM-2006, a fost eliminată în 
sferturi de Franța, care a 
învins cu scorul de 1-0.

Japonezul Nobunari Oda a fost 
suspendat pentru două beri șl 
un pahar de tărie (Foto: epa)

ajansspor.com
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Va- j ap. 2 camere (03)

■ Bm, Aicea Jiului (lângă Unitatea 
mflitară). etaj 2, circuit, bloc de cărămidă 
parchet contorizări apă, gaz, agent termic, 
fără îmbunătățiri, ocCipabil imediat, preț 
120300 lei, negociabil. Tel. 221895,227519, 
0729/815436. (4/1.08)

• Duva, contort 1, zona Miorița, contorizări apă 
gaz, preț 140.000 lei. Tel. 223336. (T)

• Deva, KogăHcunii, bl D7, etaj 4, sc. 1, 
i renovat comptet, gresta, faianță centrală 

termică geamul termopan, uși noL preț la 
vedere. TeL 0752/429379, 0747/W9B3L 
(1/3137)

• Hunedoara, zona OM. Relații la tel. 
0723/487720. (D
• semidecomandat parter, canalizare separată 
parchet marmură faianță 2 holuri, în spatele 
coaforului de pe Bălcescu, preț 80.000 lei, nego
ciabil. Tel. 221279. CD
• ocazie, Zona Pieței, et. 3, bloc de cărămidă 
semidec, st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată preț 
130.000 ron, neg, în funcție de ofertă tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• zona Mcro 15, dec., curat ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă parchet 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• Deva, et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ron, tel. 215212. (Al)
• balcon închis, parchet repartitoare, st 55 mp, 
zona Deeebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)
• semidecomandate, contorizări, termopane, 
ambnajat, et. 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg, 
tej. 0740/210780. (Al)
• Dacia, et 3, circuit balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec, contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 4, semidec, contorizări, balcon, 
parchet preț 135.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Al. Jiului, et 2, circuit balcon, faianță gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. lullu Maniu, semidec, faianță gresie, 
termopane, CT, parchet balcon, preț 125.000 
RON, tel 221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modernă gontorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON.tel. G^țO/013971. (A2)
• urgent ^ona Al. Armatei, etaj intermediar, 

amenajări ultramoderne, centrală termică preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et intermediar, balcon, 
amenajări modeme, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

o mimo.ro

<

• *. Zatabacț bioc de cărămidă etaj 1, cu 
balcon ticnis, parchet gresie, faianță repara
toare, zonă liniștită ocupabil imediat preț 
135300 lei neg, tel. 0745/302200, 0723/ 
2514984)254/232808. (A4)
• zona Gojdu - central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135.000 lei nego
ciabil, tel. 0740/535095,0788/165702,232808.  (A4)
• zona Deeebal - Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50.000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
urgent apartament 2 camere, zona Astoria, etaj 
bun, cu balcon, centrală termică termopan, uși 
schimbate, totul nou, renovat recent, ocupabil 
imediat preț 108.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0723/251498.232808 (A4)
• zona t Creangă ■ ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți, preț 165.000 lei negociabil, tel. 0788/165702. 
0745/302200,232808. (A4)
• urgent, dac, camere cu parchet, contorizări 
integralei- etl, Bd. Deeebal, Deva, preț neg., 
tel.231800,0740/317.314. (A9)
• dec, contorizări, balcon, et.3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231300. (A9)
• dec, modificai parchet, CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva, preț neg., tel. 231300,0740/317313. 
(A9)
• dec, amenajat integral, (gresie, faianță 
parchet CT, uși Interioare schimbate, 
termopane), et3, zona Mărăști Deva, preț 50.000 
Euro, tel. 231300,212.141. (A9)
• urgent sdec, et intermediar, zona Gojdu. 
Deva, preț 135.000 Ron, tel. 212.141. (A9)
• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613366. 
0788/040.490. (A10)
• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
178k/O4« -0. (Alt-

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• decomandat zona pare sau B-dul 
Deeebal etfl 1 sau 2, plata imediat țâră 
bancă firik Intonnedari. TeL 0741/278718 
(7/138)

• regent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)

• regent apartament 2 camere, în Deva, zonele: 
Progresului, bid. Deeebal Gojdu, Dorobanți, 
Bălcescu, se oferă de la 120.000 lei până la 
160.000 lei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață tel. 0730/474275,0723/251498 232808 
(A4)

• dec, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu Deva, tel. 231300. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandat 75 mp, centrală termică gresie, 
faianță zona Titu Maiorescu, preț 20Q300 lei. TeL 
0745/253413. (T)

• In Brad, 2 baicoan, bloc de cărămidă ușoare 
îmbunătățiri, preț negociabil. Tel. 0740/242752 
(T)
• Deva, idbacenbta, et L decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet st 84 mp, preț 62 000 etro, 
tel. 0726/710903 (Al)
• decernata*, et 1 CT, parchet gresi- 
e+faianță st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Bălces
cu, preț 175 000 ron, neg, tel. 0721/593401 (Al)
• decomandate, CT, et 3, zona Bălcescu. preț 
170000 ran, neg, tel. 0740/210780. (Al)

• Mtai WteaziA dec, et 2 2 băi, parchet 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat preț 65300 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, parter, semidec., baie, bucătărie, 
balcon, amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț 65.000 euro, neg., tel. 
0745/367893. (A2)
• etaj 1, bid. Deeebal - Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808 (A4)
• zona UViteazul - piață cu 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță preț 66.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703, 
232808 (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0723/251498,232808 (A4)
• zonă ulii aim itială etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808 (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 bă, 
2 balcoane, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 210.000 lei neg, tel. 
0723/251498 0788/165702,232808. (A4)
• urgent preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă tel. 
231300. (A9)
• dec, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță spoturi), 
termopane, etl, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg., tel. 0740/317314. (A9)
• dec, boxă și garaj sub bloc, zona T. Maiorescu 
Deva, preț 75.000 Euro, tel. 231300. (A9)
• dec, 2 bă, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg., tel. 231.800. 
(A9)
Idee, 2 băi, et. intermediar, zona CEC Deva, tel. 
231300. (A9)
• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et.3, zona 
Kogăniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat integral, baia mare (gresie, 
faianță vană), băa mică (gresie, faianță cabină 
de duș), bucătăria amenajată, balcon închis, 
parter înalt zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva, preț neg., 
tel 231300. (A9)
• dec, hol central, CT, etl, zona Liliacului, Deva 
preț neg, tel. 231300. (A9)
• dec, 2 bă, contorizări integrale, et interme
diar, garaj sub bloc zona Băcescu. preț neg, tel. 
231300. (A9)
• sdec, camere cu parchet CT, et2, zona 1 
Decembria vedere spre bulevard, preț 175.000 
Roatei. 231300. (A9)
• dec, amanfat, 2 bă (gresie, faianță), 3 I 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), I 
CT, aer condiționat zona Spitalului Deva tel. I 
231300. (A9)
• ST-57,2 balcoane. Brad, preț 24300 Euro, tel 
0254/613368 0788/D40.490. (A10)
• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

AutoCord
dealer Skoda

Deva, Bd. 22 dec, Bl. 4, tel./fax: 0254 22 45 44 
vanzari@aut0cord.ro, mvw.autocord.ro

• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613366.0788/040.490. (A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva zona Dorobanți 2 băi 2 balcoane, 
noi centra^ centrala ic» geamuri 
tennopan, alte îmbunătățiri, etaj 2, preț 
negociabil TeL 216361, 0745/259619, 
0749/220156.(3/3137)

• urgent Deva Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet gresie, faianță, bine întreținut 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165 703,0745/302200,232808 (A4)
• decomandate, efaj 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702, 0254/232808 (A4)
• preluăm spre vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă tel. 231300. (A9)
• dea, bloc nou, S100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță parchet 
laminat) et2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg, tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT,et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• dec,S-10Omp,2băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg., tel. 231300,0745/511.778 (A9)
• sdec, camere cu parchet CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• urgent în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se. oferă plata imediat tel. 211587, 
0723/660160. (A0)

LEGENDĂ AGENȚII 

IMOBILIARE: 
AO - Evrika 

A1 - Prima Invest 
A2 - Garant 
Consulting 

A4 - Fiesta Nora 
A7 - Mimason 

A9 - Elitte 
A1O - Liliacul 
Multicom

Vinde, închiriază,

di» stoc mu import te ordm. folosite și revizuite seu hi stare nouă 

LA CELE MAI BUNE PREȚURI DE PE PIAȚĂ! 
-EXCAVATOARE ȘI BULDOEXCAVATOARE 
-SCHELE PENTRU CONSTRUCȚII ȘI POPI METALICI 
-UTILAJE DE MARCAT STRĂZI, COMPRESOARE,

MAȘINI DE TĂIAT ASFALT
-UTILAJE Șl MATERIALE PENTRU DIVERSE ACTIVITĂȚI

TEL. 0720/989.125, 0254/231.330

VCu 
anunțul tiu ™

acolo
mu/* trebuie!

Vânzări / cumpărări auto?. 
Anunțuri imobiliare?^ ;?
Prestari /solicitări 
servicii?
M a t ri m o n ia le
Felicitări?^
Pierderi? I 

.Diverse?

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

A SOCIETATEA DE MICROFINANTARE

AURORA
Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru:
• BgmaiSDmjfîfiLâfeSRȘi • Capital de lucru a Investiții 
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate și fără activitate! 
web; http://www.aurora.com.ro

«ftnsțiml0254219TI2,219580,0726/223889,0726/118355 sau Deva,sir. MhaiKogâhceaninr.4

s

mimo.ro
mailto:vanzari@aut0cord.ro
mvw.autocord.ro
http://www.aurora.com.ro
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z S.C. SEWS-ROMĂNIA DEVA S.R.L
Aagajuxl portn fabrica din Deva personal 

necalificat pentru potițla de:

CONFECTIONER CABLAJE AUTO
QFBOMj
* Contract de muncă permanent;

* Calificare la locul de muncă;

* Salariul de încadrare plecând de 

la 580 lei;

* Bonus de prezență de minim 85 

de tei;

* Spor de vechime șl indemnizație, 

de loialitate;

* Ore suplimentare plătite dublu 

și spor pentru orele de noapte;

* Tichete de masă;

* Transport gratuit pentru toți 

angajați!;

* Cantină șl cabinet meoieal;

* Condiții de lucru la staelarli 
occidentale Intr-un mediu fira 

noxe.
CERINȚE:

- Disponibilitate pentru munca în 

3 schimburi;

■ Minim 8 clase;

- Stare bună de sănătate; 

îndemânare, flexibilitate, serio

zitate.

SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- 
ți depui CV-ul la Poarta Fabricii 
din CALEA ZARANDULUI, NR. 
166(DN7), DEVA.

Informații suplimentare puteți 
obține Ta numărul de telefon 

206600.

(104527)

Comemorări (76)

PET

Societate Comercială 
_______ Angajează_______  
ȘOFER CATEG. C + E

pentru camion DAF și camion MAN echipat 
cu abroll-keeper, depozit Deva. 

Informații la telefoanele: 0254/232715; 
0254/226149, între orele 8-18.

(105486;

ANUNȚ PUBLICITAR 
Penitenciarul Bîrcea Mare, cu sediul în Deva, str. 

Sîntuhalm, nr. 1, organizează în data de 
21.08.2007, ora 11.00 licitație publică în vederea 

închirierii unui spațiu comercial aflat în incinta 
unității, având destinația vânzării de produse 
alimentare și nealimentare. Documentația de 
atribuire și caietul de sarcini se poate obține 

de la sediul unității.
Informații la telefon 0254/218920, tel/fax 
0254/230780, între orele 07.30-14.00.

(106202)

Vând ap. 5,6 camere (09) Vând case la țară (17)
• Deva + garaj, scară interioară, C.T., 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit, 97 000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)

• cast, grădină și pădure, în Săcărâmb, preț 
negociabil. Relații latei. 222991.221514. (40X8)

Vând case, vile (13)
• casă h CâiK centru, tip vfiă i toromd 
aferent Rtiața la teL 0296/M177L (6/27X7)

In data de 04.08.2007,ora 21:00 va 
avea loc inaugurarea.

Locația: Deva

W Bj SV/lw
■f

kstr.22 Decembrie nr. 168

W Program 21:00-05:00
Rezervări și informații 
la telefon: 0254/234.057

/ă așteptăm!!!
B - fine:

Rezervări și informații

(106229)

Copiii Sorina, Sorin, Tiberiu, Sorina, nepoții 
Mihai, Ionut și Alexandra precum și cuscrii 
Viorel și Viorica, anunță împlinirea a 9 ani, 
respectiv un an și 8 luni de la trecerea în neființă 
a celor care au fost

MARIANA și IOAN JURCA
Pomenirea lor va avea loc la data de 4 august, 
ora 10, la Biserica Sf. Vasile din str. M. Eminescu 
Deva.

Recunoștință veșnică.

(1/2.08)

• casă absolut deosebită în Simeria. zonă 
rezidențială, amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• urgent, Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231.800. 
(A9)
• urgent, 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă, ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231.800. (A9)
• vU to Deva, la cheie, zonă centrală, 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231X00,0740/317313. (A9)
• cnsfrucțfe veche și teren 5-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)
• vii. construcție nouă, amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231300. (A9)
• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva, preț 300.000 Ron, tel. 231300. (A9)

Cumpâr casă (14)
• regent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

• vIU deoiabitâ, în Șoimuș, construcție nouă, 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garai 40 mp, 
finisaje de ultimă oră, termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută. Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• urgerrt, casă, zona Bejan, cu 3 camere, bale, 
bucătărie, curte, grădină, sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună, sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferență, 
preț 140.000 ron neg, tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• urgent casă, zona Bejan, cu 2 camere, 
bucătărie de vară, hol, cămară, curte, grădină, 
st 7000 mp, fântână, preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165702,0740/535095,232808. (A4)
• +teren, 2+1,03 ha, ST-100, Vața, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

• ultracentral, 70 ha, ST- 240, 7+ depend., 
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

• + garai, 4 camere (parter+etaj), Ribița, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + anexa, ST- 70+1500, 3 camere, Ociu. preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3 cotpuri+șură, 1,2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• + șuri, 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

• tepandlnfe, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490, (A10)
• lemn, 3 camere, 1 ha. ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• 3 camera, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• +dependlnța, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• cMmHM camere+baie, 2 ha, ST-60. Crișcior, 
preț 24X00 Euro, tel. 0254/613366,0788/046490. 
(Alt»

• righ, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. 
(Alo)
• cârimklâ, 4 camere, 03 ha, ST-100, București, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
(A10)
• cârimklâ, 4 camere+baie, 0,2 ha, ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. 
(A16)

• cârimklâ, 2 camere, 03 ha, ST- 50, Dealul 
Tăulul, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• cârimklă, 4 camere, 03 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613.366, 0788/040490. 
(A10)
• cărimldâ, 5 camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040490. 
(Alfl)

Vând garsoniere (19)

Vând terenuri (21)

• 03 ha, ST- 250, comuna Vața, preț 150.000 Euro, 
tel Z613 >6,0788/040.490. (A10) Materiale de construcții (53)
imobile chirii (29)

ÎMPREUNA in âfacer

auto 
începând 
de la prețul de~ 

68 de lei

• zona Dada, parter, cu balcon, parchet gresie, 
faianță, convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, b-dul luliu Manlu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată, 
convector, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)
• amenajată stil occidental și mobilată, etaj 
intermediar, zona l. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semldec, bucătărie, baie, baleen, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semldec, 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, bale, hol, preț 4&000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• urgent, zonă centrală, st=40 mp, amenajări 
modeme, etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zona hotel Deva cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupabilăfoarte repede, stare bună, 
preț 75.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
232808,0723/251498. (A4)
• zona Dorobanți, etaj 1,40 mp, decomandate, 
40 mp, cu balcon, contorizări totale, preț 115.000 
lei negociabil, tel. 0254/232808 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• urgent, cu sau fără amenajări, tel. 231X00. (A9)
• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet, 
geam termopan, contorizări Integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg., tel. 231X00,0740/317313. (A9)
o In Deva, amenajată Integral (gresie, faianță, 
parchet laminat, spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată șl utilată, Bd. I Manlu, Deva, preț 
neg., tel. 231X00,511.776. (A9)

• dec, cameră cu parchet laminat, bala (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată, zona Gojdu, preț 88000 Ron, neg, tel. 
07«i/.- 3 b-AS

• 1 ha teren pe DN7, toate facilitățile. Tel. 
0757/048633. CT)
• parcelă teren intravilan Deva, Aleea Minei, 
1160 mp, fs 13 m, preț 9,5 euro mp. Tel. 
0726/187728 0729/535219. (T)
• vând 4 parcele de circa 750 mp flecare, Hune
doara, apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
CT)
• hi Râdă, Ideal pentru t asâ, st=1500 mp, preț 7 
eiro/mp, teL 211587,0723/660160. (A0)

• kiDevu, pe DN 7, st=2500 mp, FS= 18m. utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• Deva, zona rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcela, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004.(Al)
• Intravlan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
• Intravlan, Zăvoi, la stradă, st 600 mp, gaz, apă, 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403.(Al)
• Intravlan to localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte Ta zl, 
Ideal pentru construcție hale, Investiție, parce
lare, tel. 0740/535095,0788/165703,232808 (A4) 
preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231X00. (A9)
• bl Sântuhakn, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231X00. (A9)
• parcata a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Baican, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231300. (A9)
• Intravilan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel231300.(A9)
• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231X00. 
(A9)
• Mălanl, 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad-Deva, 03 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, 85 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• BradOradaa, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• închiriez apartament 2 camere, centrală 
termică, balcon închis, zonă ultracentrală. Tel. 
0722/632486,0722/339412,232789 după ora 20. (T)

• vând cărămidă veche, 0,6 lei bucata, lațuri, 
coame și apartament 2 camtee Gaidu, 
Zamfirescu, bl. Ol, preț 135.000 lei, rkșfeiabil. 
Tel. 210919,0721/888024. (T)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectar» la șosea, Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215121. (Al)
• urgent, tmn Intravilan șl extravilan, fn Deva 
sau împrejurimi, la 30 km maxim de Deva, pentru 
Investiție sau construcție, case, hale, firme, 
ferme etc., tel. 0723/251498,0788/165702,232808 
(A4)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, TO mp, parter cu Intrare stradă, 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• preluăm spre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel. 
231X00. (A9)
• ST-30 mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231X00. (A9)
• S-N mp, Bd32 Decembrie, vitrină la stradă 5
m, preț nea., tel.231300. (A3)_________________

Vând alte imobile (27)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, gMorieri în Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, bid. Decedai, Dorobanți, ofertă de la 
80X00 lei până 115X00 lei, în funcție de 
amenajări, etaj ți suprafață, tel. 0723/251498 
0730W4Z75,232808. (A4)

• M2mp, amenajată Integral, teren 1700 mp, 
preț neț)., tel. 0746/511.776. (A9)

//no

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

• hdkta Write2 camere, bucătărie, baie. 60 
mp, cu ieșire direct în stradă, A. Vlaicu, 56 A; 
vând aragaz 4 ochiuri, mașină spălat motor 
electric trifazat Tel. 221004. (D

• ofer apre închiriere în Deva, o cameră 
mobilată și utilată, cu baie, în regim hotelier, 
preț 80 lel/noapte. Tel. 0721/055313. (T)
• ganonleri, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, telefon 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• Deva, 70 mp, parter, cu intrare stradă, 
amenajat pt birou, cabinet sediu firmă, 500 
euro/lună, tel. 0722/564004. (Al)
• S-434 mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta, zona centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231X00. (A9)
• dec, semlmoblat și utilat, zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună tel. 0740/317313. (A9)
• ludă, ST-500, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• hală, ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

Imobile schimb (30)
• scNmn oioim 3 camere, et. 3, Calea 
Aradului (Piața Verde) Timișoara, cu aparta
ment 2 camere, et 1 sau 2, Deva sau Simeria, tel. 
0724/320608. CD

Auto românești (36)
• vând Dada 1307 FRI (papuc 5 locuri), af 2004, 
20500 km. Tel. 262990. (T)

• vând Dada break, af 1992, preț 2000 lei, 
stare bună. Tel. 215018 (3/30.07)

• vând Dada break, af 2003, XM)00 km la 
h Nuri* n~■---DOfuș nMnOr UNUI HUI) firi»
stare toarta buna, taxe la zL uric propri
etar, preț 3200 «un, nagodabfc Tal 

0746/259019, 0749/220158. (3/31X7)

Auto străine (37)
• vând Otroan C5,2003, HDi, 110 CP, D, clima- 
tronic, închidere centralizată, radio-cd, geamuri 
șl oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 airbag, faruri 

ceață, 651/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând mdNâ sufragerie furniruită: dulap 2 uși, 
vitrină canapea extensibilă, ladă, canapea, 
masă tv, masă șl 4 scaune tapițate, negociabil. 
Tel. 260526.CT)

• vând urgtnt canapea extensibilă cu ladă, 
nouă, preț negociabil. Tel. 0766/592541. (T)

• vând urgent șl Ieftin mobilă de sufragerie 
completă, covoare persane de 3/4 șl 2/3 m, 3 
bucăți lustre, birou mare, soblță de teracotă la 
curent Tel. «723/851439.(7)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând ndtocd Panasonic, Technics, MP3, CQ 
C1301 NE, WMA MP3 player, receiver, 50 wx 4. 
nou preț 500 leLTeL 231361 CD

Elecirocasnice (56)
• vând combină frigorifică, frigider stare foarte 
bună și cotarea, informații la tel. 0729/110627 
Simeria. CD

Plante ;i animale, agroalî- 
mentare (57)

• cumpăr pore pentru sacrificare 100 - 120 kg. 
Tel. 0723/443425,227046. (T)

Altele (61)
J-£ -r *. '«.■

• Vând utilaje restaurant mașină gheață 
profesională, fripteuză Inox, mașină oe 
măcinat cafea, preturi negociabilei Refe P 
la teL 0722/368844. (10/108)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Martin Aurelia. Se declară nul. (5/2.08)

• pierdut ștampilă rotundă cu inscripția PFA 
David Liviu Dupăoiatră Se declară nulă. (2/2.08)

Prestări servicii (72)
• Organizări evenimente: nunti itezuri, 
aniversări. Asigurăm: icrzăn, filmări, 
DVD-uri personalizate, fotografii, afcume, 
transfer de pe casetă pe DVD, retefi la teL 
0721/747411 sau D721/61442S (nr. 
4/05X72007)

o NOU1I! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm excavatoriști, buldozeriști, 
compactoriști, autogreder, din zona Petroșani. 
Avantaj cunoaștere limba maghiară Oferim 
salarizare atractivă Informații tel. 0722/698344. 
(9/1X8)
• angajăm mecanic auto cu experiența Tn 
domeniu, oferim salariu atractiv. Tel. 
0720/005452.(4/26.07)

• angajez vânzătoare pentru magazin ABC. 
Informații la tel. 0788/328891, 0768/471514. 
(3/2.08)

• căutăm potențiali acționari persoane fizice 
sau juridice pentru funcționare Instituție Finan
ciară (IFN) agenție Deva. Tel. 031/034590, 
0254/770806.

• societate comercială angajează asistenți 
medicali generaliști, experiența constituie 
avantaj; se oferă salariu motivant. Informații la 
tel. 0744/561280.(6/31.07)

• societate comercială angajează electricieni în 
construcții; condiții: experiență permis de 
conducere cat B, domociliul în Deva. Relații la 
tel. 0254/225049,0749/254773. (3/1.08)
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Contract de muncă permanent; 

Calificare la locul de muncă;

Salariul de încadrare plecând de 

la 580 lei;

* Bonus de prezență de minim 85 

de lei;

* Spor de vechime și Indemnizație 

de loialitate;

* Ore suplimentare plătite dublu 

și spor pentru oaie de noapte;

* Tichete de nmli

* Transport gratuit pentru toți 

angajați!;

i ‘ Cantină șl cabinet medical;

X. __________

■ Disponibilitate partru munca ta
3 schimburi;

' Minim 8 clase;

■ Stare bună de sănătate;
îndemânare, flexibilitate, serio

zitate.

SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- 
țl depui CV-ul la Poarta Fabricii 

din CALEA ZARANDULUI, NR. 
166 (ON 7), DEVA

Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 
206600.

___________ (W527) J

PET

Societate Comercialâ 
_______ Angajează_______  
ȘOFER CATEG. C + E

pentru camion DAF și camion MAN echipat 
cu abroll-lceeper, depozit Deva. 

Informații la telefoanele: 0254/232715; 
0254/226149, între orele 8-18.

(105486)

în data de 04.08.2007,ora 21:00 va 
avea loc inaugurarea.

ANUNȚ PUBLICITAR
Penitenciarul Bîrcea Mare, cu sediul în Deva, str.

Sîntuhalm, nr. 1, organizează în data de 
21.08.2007, ora 11.00 licitație publică In vederea 

închirierii unui spațiu comercial aflat în Incinta 
unității, având destinația vânzării de produse 
alimentare și nealimentare. Documentația de 
atribuire și caietul de sarcini se poate obține 

de la sediul unității.
Informații la telefon 0254/218920, tel/fax 
0254/230780, între orele 07.30-14.00.

(106202)

rNOU ÎN 

DEVA

Locația: Deva 
kstr.22 Decembrie nr. 168 

W Pro ram 21:00-05:00
Rezervări șl informații

V 11 HrAVr *ate*e^on:0254/234.057

^UNBKVă așteptăm II!
” (106Z29)

Copiii Sorina, Sorin, Tiberiu, Sorina, nepoții 
Mihai, Ionuț și Alexandra precum și cuscrii 
Viorel și Viorica, anunță împlinirea a 9 ani, 
respectiv un an și 8 luni de la trecerea în ne&intă 
a celor care au fost

MARIANA și IOAN JURCA
Pomenirea lor va avea loc la data de 4 august, 
ora 10, la Biserica Sf. Vasile din str. M. Eminescu 
Deva,

Recunoștință veșnică.

(1/2.08)

Vând ap. 5,6 camere (09) Vând case la țară (17)
• Deva + garaj, scară interioară, C.T., 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit, 97 000 
euro,tel.0Z22Z5640O4.(Al)

• casă grădină și pădure, în Săcărâmb, preț 
negociabil. Relații latei. 222991,221514 (V238)

Vând case, vile (13) I «casătaCărfd,centru,lipvUșlteroniZ
1 aferent Ratați la teL029â/M177L (1/2737)

• casă absolut deosebită în Simeria. zonă 
rezidențială, amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160.(AO)
• urgent, Deva, P+1,3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat 100 000 euro, 
tel, 0722/564004. (Al)
• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231.800. 
(A9)
• urgent, 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă, ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231.800. (A9)
• vilă to Deva, la cheie, zonă centrală, 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231.800,0740/317313. (A9)
• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)
• vilă, construcție nouă, amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zpna 
Gojdu Deva, preț OR an, tel. 231.800. (A9)

Cumpâr casă (14)
• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

• vilă deosebită, în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, aar 10 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută. Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (A0)
e urgent casă zona Bejan, cu 3 camere, bale, 
bucătărie, curte, grădina, sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușcr, poziție bună sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg, tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• urgent casă zona Bejan, cu 2 camere, 
bucătărie de vară hol, cămară, curte, grădină, 
st 7000 mp, fântână preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165702,0740/535095,232808. (A4)
• +teren, 2+1,0,5 ha, ST-100, Vața, preț 20.000
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• ultracentral, 70 ha, ST- 240, 7+ depend.,
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

e + garai, 4 camere (parter+eta|), Ribița, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + anexe, ST- 70+1500, 3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3 corpuri+șură, 1,2+13 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• + a ră 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro,’tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

ÎMPREUNA ÎN AFACERI

CEA MAI BUNĂ MEI

^22/676.722: 0724(55V'442^

închirieri auto ~ 
începând | 
de la prețul dec

68 de lei
Faratw

• + dependințe, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10) 
e lemn, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• +dependlnțe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
e lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săveștl, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613366.0788/040.490. (A10) 
e cMmldM camere+baie, 2 ha, ST-60, Crișdor, 
preț 24000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040498 
(A10)
e rifta, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorăneștl, 
preț 18000 Euro, tel. 0254/613366,0788W0490. 
(A10)
e cărămidă 4 camere, 05 ha, ST-100, București, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 4 camere+baie, 02 ha, ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(Al®
• cărămidă 2 camere, 0,5 ha, ST- 50, Dealul 
Tăulul, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
e cărămidă 4 camere, 05 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040490. 
(A10)
• cărămidă S camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava, 
preț 24000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. 
(A10)

Vând garsoniere (19)
• zona Dadă parter, cu balcon, parchet gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• urgent Oeva, b-dul luliu Maniu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată 
convector, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)
• amenajată stil occidental și mobilată etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semldet, bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semldec, 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, bale, hol, preț 48000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• urgent zonă centrală st=40 mp, amenajări 
modeme, etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zona hotel Deva cu balcon, finisaje, 
contorizâri, ocupabilăfoarte repede, stare bună 
preț 75.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
232808,0723/251498 (A4)
• zona Dorobanți, etaj 1,40 mp, decomandate, 
40 mp, cu balcon, contorizâri totale, preț 115.000 
lei negociabil, tel. 0254/232808, 0723/251498 
0788/165702. (A4)
• logert, cu sau fără amenajări, tel. 231300. (A9)

• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet 
geam termopan, contorizâri Integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg.; tel. 231.800,0740/317313. (A9)

• In Deva, amenajată Integral (gresie, faianță 
parchet laminat spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată șl utilată Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231300,511.776. (A9)
• dec, cameră cu parchet laminat bala (gresie, 
faianță), termopane, contorizâri, parțial 
mobilată zona Gojdu, preț 88.000 Ron, neg, tel. 
0740/317.313. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent garsoniera m Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei până 115.000 lei, în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0723/251498, 
0730/474275,232808 (A4)

Vând terenuri (21)

• 03 hă ST- 250, comuna Vața, preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490. (A 10) Materiale de construcții (53)
imobile chirii (29)

• 1 ha teren pe DN7, toate facilitățile. Tel. 
0767/048633. (T)
• parcelă teren Intravilan Deva, Aleea Minei, 
1160 mp, fs 13 m, preț 9,5 euro mp. Tel. 
0726/187728,0729/535219. (T)
• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă gaz, curent loc drept zonă liniștită 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)
• ta Bâcta, Ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A®
• IsDwta, pe DN 7, st=2500 mp, FS= 18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• Deva, zona rezidențială 4 parcele, 600 
mp/parcela, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• Intravlan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
• Intravlan, Zăvoi, la stradă st 600 mp, gaz, apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
• Intravlan In localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte la zi, 
ideal pentru construcție hale, Investiție, parce
lare, tel. 0740/535095,0788/165703,232808 (A4) 
preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231300. (A9)
• In Sânhihakn, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231300. (A9)
• parcata a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231300. (A9)
• Hravftan Dan, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel 231300. (A9)
• 2 parcata, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231300. 
(A9)
• BUM 6 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
■ ST-1SO0, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• DN Dava-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad-Deva, 03 ha, Săliștloara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, 03 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Oradaa, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro,
tel. 0254/613366.07B- ). (A10)

■ Inchlrioz apartament 2 camere, centrală 
termică balcon închis, zonă ultracentrală. Tel. 
0722/632486,0722/339412,232789 după Ora 20. (T)

• vând cărămidă veche, 0,6 lei bucata, lațuri, 
coame și apartament 2 „măte - 
Zamfirescu, bl. Ol, preț 135.000 lei, iiigoeiâbil. 
Tel. 210919,0721/888024.0)

Cumpăr teren (22)
• I hactaia la șosea Deva sau împrejurimi, plata 
imediat tel. 215121. (Al)
• urgent taren Intravilan și extravilan, In Deva 
sau împrejurimi, la 30 km maxim de Deva, pentru 
Investiție sau construcție, case, hale, firme, 
ferme etc., tel. 0723/251498 0788/165702,232808 
(A4)

Vând spații comerciale (25)
• Deva 70 mp, parter cu Intrare stradă 
amenajat 50 000 euro, tel. 0722/564004 (Al)
• prehiăm spre vânzare sau închiriere spații 

comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel. 
231300. (A9)
• ST-M mp, amenajat (parchet laminat 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva preț 
30.000 Euro, tel. 231300. (A9)
• MO mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5
m,pretr. .. tel^31300. (A9)_________________

Vând alte imobile (27)
• MOnp, amenajată Integral, teren 1700 mp, 
preț neg., tel. 0745/511.776. (A9)

imo

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

• hdâta ir*—rr 2 camere, bucătărie, baie, 60 
mp, cu ieșire direct în stradă A. Vlaicu, 56 A; 
vând aragaz 4 ochiuri, mașină spălat, motor 
electric trifazat Tel. 221004. CT)
• otar spre închiriere in Deva, o cameră 
mobilată și utilată cu baie, în regim hotelier, 
preț 80 lel/noapte. Tel. 0721/055313. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Dova, 70 mp, parter, cu intrare stradă 
amenajat pt. birou, cabinet sediu firmă, 500 
euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• MM mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231300. (A9)
• doc, lomhnoHat și utilat, zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună tel. 0740/317313. (A9)
• hală ST-500, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• hală ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

Imobile schimb (30)
• schimb apartament 3 camere, et 3, Calea 
Aradului (Piața Verde) Timișoara, cu aparta
ment 2 camere, et 1 sau 2, Deva sau Simeria, tel. 
o” 320™ 7)

Auto românești (36)
• vând Dicta 1307 FRI (papuc 5 locuri), af 2004, 
20500 km. Tel. 262990. (T)

• vând Dicta break, af 1992 preț 2000 lei, 
stare bună Tel. 215018 (3/30.07)

• vând Dicta break, af 2003,30300 km ta 
bad, motor tajeede, bhumarkMMtaltaat, 
stare foarte bimă taxi ta zi, unic propri- 
•tar, preț 1200 turc, negociabil. Tal 
0746/2SM19,0749/2201* (3/3137)

Auto străine (37)
• vând Otroan C5,2003, HDi, 110 CP, D, clima- 
tronic, închidere centralizată radio-cd, geamuri 
șl oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 alrbag, faruri 
ceață 651/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683.0)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobU sufragerie furniruită dulap 2 uși, 
vitrină canapea extensibilă ladă canapea, 
masă tv, masă șl 4 scaune tapițate, negociabil. 
Tel. 260526. (T)

• vând ivgant canapea extensibilă cu ladă 
nouă preț negociabil. Tel. 0766/592541. (T)

• vând urpant șl Ieftin mobilă de sufragerie 
completă covoare persane de 3/4 șl 2/3 m, 3 
bucăți lustre, birou mare, soblță de teracotă la 
curent Tel. 0723/B51439. rr)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând radto cd Panasonic, Technics, MP3, CQ 
C1301 NE, WMA MP3 player, receiver, 50 w x 4, 
nou, preț 500 lei. Tel. 231363.0)

Electrocasnice (56)
• vâr' combină frigorifică frigider stare foarte 
bună și cotarcă informații la tel. 0729/110627 
Simeria. 0)

Plante ;i animale, agroali- 
mentare (57)

• cumpăr porc pentru sacrificare 100 ■ 120 kg. 
Tel. 0723/443425,227046.0)

Altele (61)
ăi M

• vând utilaje restaurant, mașinii *Mtl 
profesională, fripteuză Inox, mnșmâ de 
măcinat cafea, prețuri negodab 
la teL 0722/368844. (10/13®

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Martin Aurelia Se declară nul. (5/2.08)

• pierdut ștampilă rotundă cu inscripția PFA 
David Liviu Dupăpiatră Se declară nulă (2/2.08)

Prestări servicii (72)
• Organizări evenimente: nunti, notezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, Minări, 
DVD-uri personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD, retaâR la teL 
0721/747411 sau 0721/61442$ (nr. 
4/05372007)

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

Oferte locuri de muncâ (74)
• angajăm excavatorfști, buldozeriști, 
compactoriști, autogreder, din zona Petroșani. 
Avantaj cunoaștere limba maghiară Oferim 
salarizare atractivă Informații tel. 0722/698344. 
(9/138)
• angajăm mecanic auto cu experiență în 
domeniu, oferim salariu atractiv. Tel. 
0720/005452.(4/26.07)

• anga|ez vânzătoare pentru magazin ABC. 
Informații la tel. 0788/328891, 0768/471514. 
(3/2.08)

• căutăm potențiali acționari persoane fizice 
sau juridice pentru funcționare Instituție Finan
ciară (IFN) agenție Deva. Tel. 031/034590, 
0254/770806.

• societate comercială angajează asistenți 
medicali generaliști, experiența constituie 
avantaj; se oferă salariu motivant. Informații la 
tel. 0744/561280. (6/31.07)

• societate comercială angajează electricieni în 
construcții; condiții: experiență permis de 
conducere cat. B, domociliul în Deva. Relații la 
tel. 0254/225049,0749/254773. (3/1.08)
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Ambasadoare pentru Avon
• Mamă la 62 de ani. o femeie din 
Muntenegru a născut un copil la vârsta 
de 62 de ani, au anunțat medicii unei 
clinici din Podgorica. Mileva Radulovic a 
fost inseminată artificial și a născut prin 
cezariană un băiețel e 2,6 de kilograme.

Clovnii fac demonstrații Ia festivalul 
„Desfile del Correo” care a începqt la 
San Salvador. (Foto: epa)

■ Actrița Reese Wither
spoon va deveni ambasa
doare internațională a 
brandului de cosmetice.

Los Angeles (MF) - Starul 
din „Walk the Line” și „Blon
da de la Drept” a fost numită 
și președinte onorific al Fun
dației Avon, organizație de car
itate ce sprijină femeile și 
familiile lor, transmite BBC 
News online.

Witherspoon, în vârstă de 31 
de ani, a declarat că este „cu 
adevărat impresionată” de 
implicarea organizației în 
oferirea de sprijin economic și 
personal pentru femeile din 
întreaga lume.

Reprezentantele Avon vând 
produse cosmetice din 1886. Fir
ma are peste cinci milioane de 
reprezentanți de vânzări în 
peste 100 de țări din întreaga 
lume.

Eminem vs. 
Apple

Los Angeles (MF) - 
Eminem a dat în jude
cată compania Apple, pe 
care o acuză că îi co
mercializează muzica 
prin intermediul magaz
inului iTunes fără a 
avea permisiunea lui în 
acest sens. Un proces 
pentru încălcarea drep
turilor de autor a fost 
deschis în numele cân
tărețului de casa de dis
curi a acestuia, Eight 
Mile Style.

Al patrulea 
„Shrek"

Los Angeles (MF) - Stu
diourile Paramount Pic
tures și DreamWorks Ani
mation au stabilit că cel 
de-al patrulea film de ani
mație din franciza „Shrek” 
- al cărui titlul provizoriu 
este „The Next Shrek” - 
va avea premiera pe 21 
mai 2010. Acesta este 
primul proiect care își 
adjudecă o dată precisă 
de lansare în 2010. Seria 
„Shrek”, care cuprinde 
până acum trei filme 
lansate la interval de trei 
ani, începând cu 2001.

R Kelly (Foto: FAN)

Va fi 
judecat 
Los Angeles (MF) - 
Cântărețul R&B R 
Kelly, laureat al Gram
my, va fi judecat pen
tru pornografie infan
tilă în septembrie, la 
cina ani după ce 
aceste acuzații au fost 
formulate împotriva 
sa. R Kelly (40 ani) 
riscă să petreacă 15 
ani în închisoare, dacă 
este condamnat pen
tru că s-a filmat în 
timp ce întreținea 
relații sexuale cu o 
tânără minoră. Procu
rorii au declarat că 
fata ar fi putut avea și 
13 ani, însă avocații 
apărării au contestat 
vârsta fetei și faptul 
că bărbatul ar fi fost 
Kelly. Kelly a pledat 
nevinovat.

Pe punctul de a se despărți
■ în cazul unei 
despărțiri, cuplul s-a pus 
de acord asupra cus
todiei copiilor.

Los Angeles (MF) - Brad Piti 
și Angelina Jolie sunt pe punc
tul de a se despărți, după o 
relație de doi ani și jumătate 
și în urma unei dispute la 
finalul căreia actrița i-a arun
cat în față iubitului ei un 
pahar cu vin roșu. Potrivit 
unui apropiat al cuplului, cei 
doi, care la momentul certei se 
aflau în Franța, sunt foarte 
aproape să pună capăt relației 
pe care o au și chiar au dis
cutat despre custodia copiilor. 
„Nu se mai fac fericiți unul pe

Patru morti înA

Pe fundul Oceanului

■ Podul prăbușit în Min
neapolis era o construcție 
veche de 40 de ani, aflată 
în curs de renovare.

Minneapolis (MF) - Un pod 
care traversa râul Mississippi 
s-a prăbușit miercuri în cen
trul orașului Minneapolis, în 
perioada de vârf a traficului 
rutier, iar numeroase vehicule 
au căzut în apă, provocând 
moartea a cel puțin patru per
soane și rănirea altor câtorva 
zeci, au anunțat oficialii.

Mașinile au fost zdrobite de 
uriașele dale de beton sau 
aruncate în râu, în timp ce 
podul vechi de 40 de ani, plin 
cu vehicule, s-a prăbușuit cu 
zgomot. Un autobuz care trans
porta 60 de elevi a evitat acci-

Piramidă aztecă într-o zonă rău famată

Moscova (MF) - Un submarin rus a 
coborât, ieri, pe fundul Oceanului Arctic în 
cadrul unei misiuni menite să revendice în 
mod simbolic zona bogată în resurse prin 
instalarea unui drapel chiar sub Polul Nord. 
Două submarine ruse au coborât în apele 
oceanului la circa 4.261 de metri în 
apropierea Polului Nord. Cel de-al doilea sub
marin va atinge fundul oceanului în curând. 
Potrivit legislației internaționale, cele cinci 
state care au teritorii în interiorul Cercului 
Polar, Canada, Norvegia, Rusia, Statele Unite 
și Danemarca, dispun de o zonă economică 
de 320 de kilometri de-al lungul coastei lor 
nordice. Rusia revendică însă o arie care se 
extinde până la Polul Nord deoarece, susține 
Moscova, Oceanul Arctic și Siberia sunt 
unite prin același platou continental

■ Arheologii au 
descoperit, în Mexico 
City, ruinele unei 
piramide aztece.

Mexico (MF) - Arheologii 
mexicani au descoperit ruinele 
unei piramide aztece dărâmate 
din răzbunare de cuceritorii 
spanioli și situată în unul din
tre cel mai rău famate districte 
ale Mexico City. Muncitorii

aeriană Chambley din 
Lorraine se desfășoară, 
până duminică, Festiva
lul Mondial al 
Baloanelor. (Foto: epaj

Witherspoon (Foto: epa)

în noul său rol, Witherspoon 
va pune accentul pe inițiative 
precum combaterea cancerului, 
combaterea violenței domestice 
și acordarea de ajutoare de 
urgență în caz de catastrofă.

Aranjamentul, ale cărui 
detalii financiare nu au fost 
date publicității, presupune 
implicarea actriței în dez
voltarea de produse și publici
tate pentru brand.

celălalt. Dar vor să păstreze 
aparențele de dragul copiilor”, 
a declarat un prieten al celor 
doi, pentru revista In Style. „S-au 
transformat în doi oameni 
care stau împreună pentru 
copii”, a adăugat sursa citată.

Cearta dintre cei doi s-a de
clanșat ca umare a preferințe
lor politice ale celor doi, Brad 
fiind suporter al candidatului 
prezidențial democrat, Barack 
Obama, iar Angelina fiind 
sușținătoarea rivalului acestu
ia, John Edwards. Potrivit mai 
multor surse, cuplul s-a pus de 
acord ca, în cazul unei 
despărțiri, Angelina să aibă 
custodia lui Shiloh (14 luni) și 
a celor trei copii adoptați, 
Maddox, Pax și Zahara.

Se caută supraviețuitori printre zecile autovehicule care s-au 
prăbușit (Foto: EPA)

dentul în ultimul moment. 
Departamentul american pen
tru Securitate Internă din 
Washington a declarat că nu 

din construcții au dezgropat 
pereții piramidei în regiunea 
Iztapalapa în iunie, arheologii 
guvernamentali declarând, 
miercuri, că simt convinși că 
aceștia fac parte din principala 
piramidă aztecă din oraș, dis
trusă de conchistadorul span
iol Hernando Cortes în secolul 
al XVI-lea. Iztapalapa, actual
mente cunoscută pentru trafi
cul de droguri și crime, s-a dez
voltat într-un district sărac și

Diana este născută în 
zodia Leu, îi plac dansul, 
muzica și distracțiile cu 
prietenii-.

(Foto: T.Manu) 

Fata zilei o găsiți și pe 
www.huon.ro

Minneapolis

există indicii privind produc
erea unui act terorist. „în mod 
clar avem de-a face cu o cata
strofa de proporții istorice”, a 

obscur în jurul ruinelor. Con
ducătorul Iztapalapa, Cuitla- 
huac, a fost aproape anihilat de 
Cortes și trupele spaniole în 
1520. După victorie, Cortes a 
distrus orașul.

Sanchez speră că a descope
rit piramida principală a 
orașului, urmând ca, împreună 
cu echipa sa, să facă cercetări 
timp de un an pentru a decide 
dacă vor începe săpăturile în 
locația respectivă. 

subliniat guvernatorul statului 
Minnesota, Tim Pawlenty.

Podul, lung de 150 de metri, 
era tarversat de o autostradă 
cu opt benzi de circulație aflată 
în curs de reparație. Podul se 
afla la o înălțime de 20 de 
metri deasupra fluviului. ,

Oficialii locali au declarat că ' 
peste 60 de persoane au fost 
spitalizate. Autoritățile au con
firmat că patru persoane au 
murit, dar au precizat că 
numărul ar putea crește. 
Poliția statului Minnesota a 
precizat că nu cunoașțe deo
camdată cauza accidentului.

Guvematoul Pawlenty a pre
cizat că podul, construit în 
1967, a fost inspectat în 2005 și 
2006 iar Departamentul de 
Transporturi nu a. identificat 
motive de îngrijorare.
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