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Dimineața La prânz Seara

Schimbare de 
stăpâni

Deva (D.I.) - Tot mai multi dintre devenii în vârstă se despart de obiectele de valoare vechi, moștenite, păstrate cu drag toată viața. Tablouri, argintărie, bibelouri sau obiecte deosebite simt aduse la anticariat, iar contravaloarea lor achită facturile. Multe dintre lucrurile aduse la singurul anticariat din Deva sunt din perioada interbelică, /p.3

Quasar, tot în 
... prima ligă

) Deva (C.M.) - Quasar Deva pare să aibă soarta unei pisici care pică mereu în picioare. Echipa deveană a ocupat locul 13 la finalul sezonului trecut și a retrogradat, nereușind să facă fată rigorilor primului eșalon. Șansa i-a surâns din nou formației devene și Quasar a scăpat de pedeapsa de a juca în liga secundă. /p7

Locuințele 
ANL
București (MF) - Lo
cuințele închiriate 
tinerilor prin ANL vor 
putea fi vândute ulte
rior acestora fără 
condiționări legate 
de limita de vârstă, a 
declarat ieri, pre
mierul Tăriceanu. 
„Sunt mulți tineri 
care, îrȘre timp, au 
căpă***'  "Abilități 
materiale pentru a-și 
cumpăra casele sau 
au posibilitatea să 
folosească credit 
ipotecar. Ei doresc 
să-și cumpere casele, 
ceea ce este foarte 
util, deoarece banii 
se reîntorc și cu aces
te sume putem să 
continuăm progra
mul de locuințe cu 
caracter social", a 
spus Tăriceanu.

Oficial prefect
Deva (M.S.) - Prefectul județului, Dan Aurel Pricăjan, va fi instalat oficial înfuncție astăzi, în prezența secretarului de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Victor Paul Dobre. Evenimentul va avea loc la sediul Instituției Prefectului Hunedoara.

CUVÂNTUL LIBER
E Str 22 Decembrie, rv. 32 A
Z (0254) 211275

^j0801 03 03 03

Austrieci morti la Burjuc

C.P. Tăriceanu

■ Trei austrieci au murit 
într-un accident rutier 
produs la intrarea în 
Burjuc.Burjuc (T.S., M.T) - Accidentul, de o gravitate extremă, a avut loc în localitatea Burjuc în apropiere de locul unde,

W depășire neregulamentară g fost cauza unui grav accident« de circulație petrecut luni ' j noaptea la ieșirea din locali- I tatea Burjuc. în urma accidentului au murit trei cetățeni austrieci și alte două persoane; au fost rănite grav. /p.c
(Foto: Mihaela Tămaș) www.huon.ro

Fetita născută a doua oară
5

■ Fetița abandonată 
într-o sacoșă a primit un 
nume și are acum certi
ficat de naștere.Brad (M.S.) - Primăria Brad a eliberat un certificat de naștere pentru fetita care a fost găsită abandonată într-o sacoșă, în apropiere de gardul Centrului de Plasament din localitate, la începutul lunii
Serbările Cetătii la Deva
■ Timp de trei zile, la 
finele acestei săptămâni, 
la Deva, se va desfășura 
Târgul Cetății.Deva (C.P.) - Devenii vor avea parte, în weekend, de concerte, spectacole folclorice și focuri de artificii. Manifestările vor începe vineri, 10 august, la ora 18, în piața situată la poalele Cetății și vor fi deschise cu un spectacol folcloric susținut de ansamblurile folclorice ce participă în 

în urmă cu șase ani, cinci copii din Polonia și-au pierdut viata după ce autocarul cu care aceștia se deplasau spre vama din Arad a fost lovit de un TIR. în accidentul de ieri noapte au fost implicate două autotrenuri și o Skodă cu rulotă în care se aflau trei cetățeni auștrieci. Șoferul Skodei.

trecute. „Fetița se numește Brădean Alina Maria. Numele de Brădean vine de la faptul că a fost abandonată în Brad. Prenumele de Alina i-a fost dat de medicul pediatru care a consultat-o prima dată, iar cel de Maria a fost ales de soția mea și de mine, după cel al Fecioarei Maria”, a declarat primarul municipiului Brad, Florin Cazacu. De altfel, familia primarului din Brad va fi
saceastă perioadă la Festivalul International de Folclor „Carpatica”. Seara se va încheia cu recitalul Andrei. Sâmbătă, 11 august, de la ora 20, sunt programate șase concerte live. Invitații serii sunt băieții de la Cassa Loco. Petrecerea se va încheia un foc de artificii. Spectacolele vor fi prezentate, în ambele zile, de actorul Coco Dimitriu. Duminică, 12 august, de la ora 11, este programat concertul fanfarei de la Ghelari, concert ce încheie „Târgul Cetății 2007”. 

a intrat într-o depășire periculoasă și s-a izbit violent de un TIR încărcat cu peste 20 de tone de grâu. Autotrenul cu remorcă s-a răsturnat peste un copac de pe marginea drumului. Un alt autotren care circula în spatele TIR-ului plin cu grâu a ajuns in șanț după ce șoferul a încercat să evite 

cea care o va și boteza pe fetiță, în 15 august, cu ocazia Sărbătorii “Adormirea Maicii Domnului” sau “Sfânta Marie Mare”. Fetița se află în grija unui asistent maternal din Brad. Din evaluările făcute de specialiști, copilul are acum aproximativ patru luni. Mai multe familii s-au interesat deja de felul în care ar putea deveni părinți adoptivi ai micuței.
0 grădină amenajată în jurul casei poate oferi momente de relaxare după o ziepuizantă de muncă. Orășenii pot transformabalconul într- un mic “rai verde”, /p.11 ‘ 

(Foto: CL) 

impactul cu autoturismul. în urma impactului, cei trei austrieci au murit pe loc, iar șoferul care a încercat să evite impactul a fost grav rănit, fiind transportat la Spitalul Județean Deva. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor accidentului. /p.6

Proiecte
Deva (C.P.) - Consilierii locali deveni se vor reuni vineri în ședință, în vederea discutării și aprobării a 22 de proiecte de hotărâri. între acestea, se numără atribuirea, în vederea închirierii, locuințelor situate în imobilul din Deva, de pe Str. 1 Mai, locuințe aflate în administrarea SPLAS.

http://www.hnoe.ro
mailto:cuvantul@informmedia.ro
http://www.huon.ro


miercuri 8 august 2007 CUVAife /I

• Restricții. Circulația vehiculelor în Bagdad va fi interzisă timp de trei zile, începând de miercuri seara, autoritățile încearcând să protejeze pelerin» șiiți caret ș participă la un festival religios. în districtul Kadhimiya, mii de pelerini vor veni la mormântul imamului Musa Kadhim. în 2005, aproape 1.000 de pelerini au murit în busculada creată din cauza zvonurilor privind un atentat sinucigaș.
Sute de coloniști, evacuați 
de forțele israeliene

Ierusalim (MF) - Autoritățile israeliene au finalizat, ieri dimineață, operațiunea de evacuare a două familii și a sute de coloniști, majoritatea adolescenți, care ocupaseră două clădiri în orașul Hebron, situat in Cisiordania, relatează site-ul ynetnews.com.In cursul operațiunii au fost răniți 15 agenți de poliție și 14 activiști de dreapta. Nouă persoane au fost transportate la spital, iar 13 protestatari au fost arestați.Evacuarea a început la ora 6.20 (6.20 ora României) prin spargerea ușilor metalice de la intrarea în clădiri, uși care fuseseră sudate de coloniști. Fiecare colonist a fost evacuat de patru polițiști, sub o ploaie de pietre și ouă.Forțele de securitate vor demonta ușile celor două clădiri pentru ca astfel de proteste să nu se mai repete.

■ Ceremonia de învesti
tură în funcția de minis
tru al Comunicațiilor a 
durat trei minute.

București (MF) - Iuliu Winkler a depus, ieri, jurământul de învestitură ca ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, la Palatul Cotro- ceni, în fața președintelui Traian Băsescu, într-o ceremonie care a durat trei minute și de la care șeful statului a plecat fără să dea mâna cu membrii Guvernului.
ContinuitateLa Cotroceni au fost prezenți toți membrii Guvernului, mai puțin ministrul Economiei și Finanțelor Varujan Vosganlan și ministrul Muncii Paul Păcuraru.După ce Winkler a rostit jurământul de învestitură, Băsescu a spus că li dorește succes. „Poate reușim să nu mai ratăm ceea ce trebuia făcut în domeniul dumnea-

lullu Winkler, ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
(Foto: arhivă)voastră”, a adăugat Băsescu, listarea pe bursă a societății precizând că se referă la Romtelecom și la accelerarea

ministruprogramelor de e-guvemare.Winkler a declarat presei la ieșire că mandatul său se va baza pe continuitate în ceea ce privește activitatea Ministerului Comunicațiilor și * Tehnologiei Informației și că ■ va avea în vedere o îmbunătățire a fondurilor europene pe domeniul său, precum șl o aprofundare a relațiilor cu mediul de afaceri.Băsescu a semnat, încă din 30 iulie, decretele de revocare a lui Zsolt Nagy din funcția de ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și de numire în acest post a lui luliu Winkler, însă acesta din urmă nu și-a putut prelua ; postul decât după ceremonia de depunere a jurământului.Interimatul la conducerea Ministerului Comunicațiilor a fost asigurat de Laszlo Borbely.Zsolt Nagy este acuzat de sprijinire a unul grup infracțional organizat cu caracter transnațional șl de trădare prin transmitere de secrete, ambele în concurs.

n cursul operațiunii au fost răniți 15 agenți de 
poliție și 14 activiști de dreapta (Foto: epa)

Au părăsit 
Irakul

Copenhaga (MF) - Batalionul danez prezent în Irak din 2003 a părăsit această țară, a anunțat ieri Comandamentul operațional al armatei daneze (HOK). „Batalionul danez care era desfășurat în sudul Irakului a părăsit Irakul”, a declarat Hans Vedholm, purtător de cuvânt al HOK, adăugând că majoritatea solda- ților erau pe drum spre Danemarca, în timp ce alții se află în Kuwait. Danemarca, aliat fidel al Statelor Unite, a anunțat în februarie că va retrage, în august, acest batalion mobilizat la Basra (sudul Irakului), sub comandament britanic.
Negocieri 
reluate

Ierusalim (MF) - Israelul și gruparea Hamas au reluat negocierile pentru eliberarea soldatului israelian Gilad Shalit, cu medierea Egiptului, a declarat un oficial de rang înalt de la Ierusalim. El a declarat 
că negocierile au fost reluate în urmă cu o săptămână, ele fiind suspen
date începând din iunie, când gruparea Hamas a preluat controlul asupra Fâșiei Gaza.

Jean-Mane Le Pen
(Foto: EPA)

Georgia acuză Rusia
■ Autoritățile de la Tbilisi 
susțin că avioane rusești 
le-au pătruns în spațiul 
aerian, lansând o bombă.

Tbllisi/Moscova (MF) ■ Tbilisi a anunțat, ieri, că două avioane de vânătoare rusești au violat spațiul aerian georgian și au lansat o bombă de 700 de kilograme asupra teritoriului său, dar proiectilul nu a explodat, relatează Reuters.Șota Utiașvili, directorul departamentului de relații publice din cadrul Ministerului georgian de Interne, a declarat că bomba a fost lansată deasupra satului Tsitelubani, situat la

Susțină
torul lui 
Sarkozy
Paris (MF) - Liderul 
extremei drepte 
franceze Jean-Marie 
Le Pen, care l-a criti
cat dur pe Nicolas 
Sarkozy în timpul 
campaniei 
prezidențiale, i-a 
decernat acestuia o 
diplomă, consi
derând că „și-a 
respectat o serie de 
promisiuni". „Fiecare 
dintre acțiunile sale 
este gândită pro- ' 
fund, foarte bine 
documentată și 
până acum bine 
realizată, trebuie 
spus acest lucru. 
Face un lucru, care 
din punct de vedere 
moral este pozitiv, 
își respectă, cel 
puțin așa pare, un 
anumit număr de 
promisiuni elec
torale", a declarat 
Le Pen.

George W. Bush și Hamid Karzai (Foto epa>

Alegerile, până la începutul lui decembrie
București (MF) - Președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan’ Olteanu, a apreciat, ieri, că alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie, partidele politice urmând să stabilească data exactă, probabil în luna septembrie.„Legal data alegerilor va fi 

circa 65 de kilometri nord-vest de capitala Tbilisi. „Două avioane rusești de vânătoare au intrat în spațiul aerian georgian din Rusia ieri seară și au lansat o bombă de 700 de kilograme deasupra satului Tsitelubani”, a declarat acesta.Satul este situat în apropiere de orașul Gori, la câțiva kilometri sud de regiunea separatistă Osetia de Sud, care reprezintă unul din.jnpț-ivele disensiunilor dintre Moscova și Tbilisi.Rusia susține moral și financiar cele două republici separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud, și acuză autoritățile de la Tbilisi că promo

anunțată înainte cu 60 de zile. Cred că în luna septembrie se va face o consultare cu toate partidele politice și se va stabili data exactă”, a spus Olteanu.
Amânate, justificatPreședintele executiv al PD, Adriean Videanu. a solicitat, luni, Guvernului să înceapă negocierile cu partidele pentru 

vează politici anti-ruse.Forțele aeriene rusești nu au lansat nici o rachetă asupra teritoriului georgian, a declarat, marți, un purtător de cuvânt ai Armatei de la Moscova, la câteva ore după ce Georgia a anunțat că avioane de luptă rusești au lansat o bombă, deasupra unui sat, relatează Reuters.„Forțele aeriene rusești nu au efeqtuaț; zboruri deasupra Georgjei. nici luni, nici marți”, a declarat colonelul Aleksandr Drobișevski, consilier al comandantului forțelor aeriene ruse.„Rusia nu a violat spațiul aerian al Georgiei suverane”, a adăugat el.
îi vor distruge pe talibani

Camp David (MF) - Președintele american, George W. Bush, și omologul său afgan, Hamid Karzai, au promis luni că îi vor distruge pe talibani, despre care Karzai a declarat că reprezintă o forță învinsă care atacă civili, dar nu constituie o amenințare pentru guvernul său.Președintele afgan, Hamid Karzai, aflat în vizită în Statele Unite, pe fondul îngrijorărilor privind agravarea violențelor din Afganistan și al pericolului bazelor mili- tanților de la granița cu Pakistanul, a precizat că își consolidează armata și poliția, cu ajutor american.„Inamicul nostru este încă acolo, învins, dar încă ascuns în munți. Datoria noastră este 
stabilirea datei alegerilor euro- parlamentare, democrații propunând organizarea acestui scrutin la sfârșitul lunii octombrie - începutul lunii noiembrie.Liderul democrat a adăugat că Guvernul a amânat alegerile europene susținând că cetățenii nu sunt informați pe problematica europeană și nu sunt preocupați de aceste subiecte im

Ucis de armata 
libaneză

Beirut (MF) ■ Numărul doi în ierarhia Fatah al- Islam, gruparea implicată în confruntările cu armata libaneză, a fost ucis săptămâna trecută la un baraj rutier, a anunțat Guvernul de la Beirut.Ministrul de Interne, Hassan Sabah, a declarat că Abou Houreira, adjunctul liderului Fatah ; < al-Islam, a fost ucis după ce a deschis focul spre | forțele de securitate la un baraj din orașul Tripoli. .

să încheiem misiunea, să îi scoatem din ascunzătorile din munți”, a afirmat el, îm cea de-a doua zi de întâlniri cu Bush, la reședința prezidențială de la Camp David.Bush, care se află în defensivă privind găsirea liderului al-Qaida Osama ben Laden, s-a declarat încrezător că forțele americane și pakistaneze îi vor captura pe liderii grupării militante.Oficiali americani din cadrul serviciilor de informații consideră că Ben Laden se ascunde în regiunea tribală a Pakistanului, situată la granița cu Afganistanul, care a reprezentat o sursă de îngrijorare pentru Karzai, întrucât este văzută ca un bastion al talibanilor.
portante. „La câteva luni distanță, Guvernul nu a suflat nicio vorbă despre informarea popu- i lației în legătură cu problem- I atica europeană și cu instituțiile europene”, a completat Videanu. El a susținut că justificarea Executivului pentru amânarea alegerilor a fost un „neadevăr”, motivația reală fiind „cea a sondajelor de opinie”.
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• Reparații. Până la începutul anului școlar în Teliuc va fi reabilitată școala ’ generală din Frontul 2, unde învață acum14 elevi, și internatul școlar din comună. Pentru aceste lucrări au fost primite fonduri guvernamentale. (D.l.)

Pâinea la 
români

DANA IQAN
dana.loan0informmedla.ro

Nu știu de unde vine obiceiul 
întâmpinării oaspeților cu pâine și 
sare, dar acesta este doar unul dintre argu

mentele care susțin cât de importantă e 
pâinea pentru români. O pâine lângă o 
zeamă lungă satură zilnic familii de săraci, 
iar expresia „bani de pâine" intră în 
discuțiile frecvente a 99% dintre pensio
narii din România.

De aceea, emoțional vorbind, 
creșterea prețului la pâine nu e o 
simplă creștere de preț, ca la gaz sau la 

transportul în comun. Prea puțini socotesc 
de câte ori ar călători cu autobuzul din

Amintiri duse la anticariat
■ Bătrânii deveni aleg 
să ducă lucruri de va
loare la anticariat pen
tru a-și plăti facturile.

Dana Ioan___________________
Dana.kMH0lnformmedla.ro

Deva - Ileana Lupea a iubit întotdeauna obiectele deosebite, cu patină de trecut și pline de amintiri. „Am locuit în vechiul cartier evreiesc și casele profesoarelor mele erau pline de tablouri, casete, cești elegante, fructiere, întregul ansamblu era special și îmi crea o emoție deosebită. Mi-am cumpărat, în timp, multe lucruri de același
Ileana Lupea și „Piața din Istambul"

B

salariul lor, în schimb automat se face 
corelația „câte pâini se pot cumpăra".

Tocmai pentru că subiectul e delicat, 
instituțiile statului s-au și grăbit să 
caute acarul Păun al acestei situații. Și, 

cum seceta este deja un subiect demoneti
zat, au găsit altceva: evaziunea fiscală,

Pentru că „românu1 e 'oț", în general, 
și în privința afacerilor, în special, nu 
există domeniu economic în țara asta, în 

care evaziunea fiscală să nu se manifeste. 
De urmărit însă „la sânge", se va face doar 
în domeniul morăritului și panificației. Fis
cul a găsit o metodă inedită prin care să 
țină sub control evaziunea fiscală din-acest 
domeniu: supravegherea prin GPS. Din 
2008, camioanele și căruțele care trans
portă grâul ar putea fi dotate cu aparatură 
de supraveghere prin satelit de ultimă ge
nerație. Dacă nu au altă idee mai bună de 
a ține prețul pâinii în limite suportabile 
pentru orice român sau măcar de a reduce 
evaziunea fiscală, ar putea calcula dinainte 
câte pâini s-ar putea cumpăra din suma ce 
va fi alocată achiziționării aparaturii de 
supravegehre. Așa, de dragul statisticii...

Ceainic răsese

fel dar, când am renunțat la minerit, acum trei ani, a fost primul lucru la care m-am gândit: să organizez un anticariat, ca să pot fi mereu în

Ceas din ceramică

preajma acestor fel de obiecte”, spune ea.în singurul anticariat din Deva intră multă lume. Oamenii au început să aprecieze obiectele de valoare, și le doresc aproape pentru ca să le bucure viața, și sunt și dispuși să plătească prețul cerut. „Avem cliehți nu doar din Deva. în Gorj nu există un anticariat și ni s-a dus vestea până acolo; apoi, au trecut pe lângă vitrină oameni ajunși în oraș întâmplător, au cumpărat o dată și la următorul drum aici, au venit iarăși la noi”, continuă povestea Ileana Lupea.Tablouri, mici obiecte de artă, bibelouri,servicii de cafea, argintărie, bijuterii - toa

te au câte o poveste. Stăpânii lor, oameni în vârstă, se despart greu de ele. Facturile mari pe care trebuie să le plătească lună de lună sunt principala cauză. Apoi, poate și sentimentul că cei care le vor moșteni nu le vor iubi la fel de mult ca ei. Al treilea moștenitor al tabloului „Piața din Istambul”, un ulei datat la începutul secolului trecut, a decis să aducă la anticariat pânza.„Cel puțin putem pune prețul corect. Avem un colaborator, specialist care face evaluarea fiecărui obiect în parte. Măcar dacă se despart de ele, oamenii pot fi siguri că nu sunt înșelați”.Tot mai multe obiecte de artă de acest fel ajung în hoteluri, moteluri de lux. Proprietarii • unor astfel de așezăminte doresc să creeze * un ambient deosebit pentru musafirii lor și caută chiar anumite obiecte care se potrivesc ambientului general.Fiecare lucru are o poveste. Noii proprietari plătesc prețul doar pentru valoarea obiectului în sine. Poveștile sunt .singurele care le mai rămân celor care își aduc amintirile trecutului aici.
Cer scăderea

Vulcan (M.S.) - Reducerea TVA la pâine este obligatorie în condițiile secetei din acest an, din România, scopul principal fiind menținerea prețului la acest produs de bază în limite rezonabile pentru populație, a declarat senatorul conservator Codruț Șereș, prezent în județul Hunedoara. „Un preț rezonabil la pâine se poate face prin reducerea unor costuri, inclusiv TVA”,

TVA la pâine a apreciat fostul ministru al economiei. El a arătat că PC va relua negocierile cu alte partide politice în vederea susținerii proiectului de lege al conservatorilor, prin care se propune reducerea TVA la produsele alimentare de bază, în prezent, proiectul de lege a trecut de Senat și se află în dezbatere la comisiile de specialitate ale Camerei Depu- taților.

«

Scandal in barGhelari (M.T.) - Câteva persoane aflate luni spre marți noapte într-un bar din comuna Ghelari au fost luate la bătaie de un grup de aproximativ 10-12 persoane. Scandalagii au intrat în bar înarmați cu bâte, au distrus mobilierul localului și i-au bătut pe trei dintre clienții barului, care au suferit leziuni ușoare care nu au necesitat Internarea. Până în prezent, polițiștii au reușit să identifice umil dintre agresori, Florin C., de 17 ani, din Hunedoara, fără ocupație. „Oamenii legii acționează în continuare pentru identificarea celorlalți, urmând ca aceștia să fie cercetați pehtru comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și vătămare corporală”, a declarat subcomisar Magdalena Popa, din cadrul IPJ Hunedoara.

Rețete valabile 
trei luni

Deva (D.L) - Medicii pot prescrie rețete, valabile 90 de zile, pentru pacienții cu afecțiuni cronice stabile. Măsura vizează pacienții cu boli cronice stabilizate și cu schema terapeutică stabilă. Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele va fi stabilită de medic, de comun acord cu asiguratul beneficiar al prescripției medicale, fiind menționată pe rețetă. în schimb, asiguratul în cauză nu mai beneficiază de vreo altă prescripție medicală pentru boala cronică respectivă, pentru perioada acoperită de rețetă.
Furt de neferoase

Hunedoara (M.T.) - Două persoane care au furat 100 de kilograme de aluminiu și 200 de kilograme de plumb au fost prinse de jandarmi în zona industrială a municipiului Hunedoara. Bogdan G. și Adrian G., ambii domiciliați în municipiul Hunedoara, urmau să valorifice materialul neferos la centrele de colectare. „Jandarmii au întocmit persoanelor în cauză, acte de constatare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută și sancționată de art. 209 Cod penal, care vor fi înaintate pentru continuarea cercetărilor, Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu. întreaga cantitate de material nefe- ros a fost recuperată și predată părții vătămate.
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apeluri în afara rețelei la tarife de rețea 

apeluri în rețea la tarife de grup 
în primele 21 luni

cu noile abonamente pentru internet 
oferta se prelungește la 25 de luni
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Nokia E50
130 EUR

Nokia N73
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Sony Encsson K320I
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Ofertă valabilă pentru abonamentele noi ale firmei încheiate până ia 2 
septembrie, în București și județul Ilfov și în județele Arad, Argeș, Brașov, 
Brăila, Buzău, Caraș Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, 
Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, 
Teleorman, timiș, Vâlcea și Vrancea.
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1900 - Prima ediție a Cupei Davis.__________________
1919 - S-a născut producătorul de film Dino de Lau- 
rentiis («La Strada»).

1937 - S-a născut actorul ameri
can Dustin Hoffman (foto) («Mid
night Cowboy», «Rain Man»).
1949 - A avut loc, la Strasbourg, 
adunarea de inaugurare a Consi
liului Europei.
1963 - România a semnat Trata
tul privind încetarea experiențelor

atomice în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă 
(încheiat la data de 5 august 1963, la Moscova). 
1963 - Marele jaf al trenului Royal Mail, în Marea ♦ 
Britanle. Au fost furate două milioane și jumătate de 
lire sterline - cel mai mare jaf al tuturor timpurilor. 
1974 - Președintele american Richard Nixon se re
trage din funcție după ce presa a dezvăluit impli
carea sa în scandalul Watergate.

VREMEA
16° ^ercur' 30°

maxim

Prognoza pentru astăziCerul va fi mai mult senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 16°C și maxime de 31°G.
Prognoza pentru două zileJoi. Cer mai mult noros. Temperatura minimă va fi de 16°C, iar maxima de 30°C.
Vineri. Cer partial senin. Minima termică va fi de aproximativ 17°G, iar maxima de 32°C.
Calendar Creștln-Ortodox
Sf. Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sf. Miron, 
Episcopul Cretei.

i Calendar Romano-Catollc
Sf. Dominic, pr. **

Calendar Greco-Catollc________ __ __  __
S Emilian, ep (+ sec VIII). ăS Dominic, c (+ 1221)].

IRWIOPEBI APA. au, CURENT

Apa ______________________________________ ____
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele;
- 9.00-10.00 - în Deva, Al. Armatei; >
- 8.00-14.00 - în Hunedoara, str. Suituri (parțial), 
Izvoarelor, Preoteasa, Buituri înfundătură, Lătureni.

Gaz metan_________ _____ . ____ :__
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Energie electrică_________ ______________
Energia electrică va fi întreruptă între orele:
- 8.00-10.00 - în Deva, E Varga, 22 Decembrie, 
Minerva, Rosetti, V. Mide, Luceafărului, Retezat, 
Sadoveanu, Zăvoi, Flamingo.

.......................... 1 " - 1...... ............. ~~~--------------'-------- !-------------- '

REȚETA ZILEI

Tort cu alune
Ingrediente: 80 g. alune, 80 g. migdale, 5 albușuri, 
200 g. zahăr pudră, 150 g. unt. Crema: 200 g. unt, 
140 g zahăr pudră, 150 g. alune, 2 batoane cioco
lată rasă sau 25 g. cacao, 50 g. smântână.
Mod de preparare: Albușurile bătute spumă se 
amestecă cu zahărul, și o parte din alune și mig
dalele prăjite și pisate. Compoziția se împarte în 
două și se coc două blaturi în formă de tort capito
nată cu hârtie unsă cu unt.;Când blaturile sânt reci 
se ung cu următoarea cremă: se freacă untul cu 
zahărul pudră, alunele prăjite și pisate fin, ciocolata 
rasă și smântână. Se ung blaturile cu cremă, se 
așază unul peste altul, se gărnisește cu aceeași 
cremă, cu câteva alune întregi și cu câteva migdale.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
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Informații CFR 212725
Urgente 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145
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Berbec
Un membru mai în vârstă al familiei nu își respectă o promi
siune în legătură cu o sumă mare de bani. Nu vi grăbți 
să îl faceți reproșuri! S-ar putea să aibă motive obiective.
Taur
Pe plan profesional, eforturile susținute din perioada prece
dentă încep să dea roade. Din cauza atmosferei, relațiile 
cu cei din jur și mai ales cu persoana iubită pot avea de 
sferit. ,

Gemeni
Partenerul de viață vă face mari reproșuri. Vă sfătuim să 
vă păstrați calmul și evitați o confruntare. Ar fi bine să acor
dați atenție familiei șl, în special, partenerului de viață.

Rac
S-ar putea să fiți implicat într-un scandal la locul de muncă 
din cauza bârfelor unei femei în vârstă. Nu răspundeți la 
provocării Situația se va lămuri șl totul va reveni ia nor
mal.

Leu
Astăzi ar fl bine să evitați deplasările. Există pericolul să 
fiți Implicat într-un accident de circulație din vina dum
neavoastră. Dacă sunteți nevoit să conduceți, fiți mal atent.

Fecioară
Aveți de rezolvat multe probleme la locul de muncă, dar 
colegii nu se grăbesc să vă ajute. Dacă nu vă stăpâniți 
nervozitatea, riscațl să faceți afirmații pe care le veți regre
ta mereu.

Balanță
Devenlț foarte Impulsiv din cauza unor neînțelegeri cu șeful 
direct, Fiți prudent în afirmații! Vă sfătuim să vă stăpâniți 
nervozitatea în discuțiile cu partenerul de viață.

Scorpion
în cursul dimineții primiți vestea pe care o așteptați, în 
legătură cu plecarea într-o călătorie, Partenerul vă reproșază 
că nu v-ațl ales bine momentul pentru această deplasare.

Săgetător
Sunteți cam Irascibil, din cauza stresului șl a oboselii acu
mulate. Evitați discuțiile în contradictoriul Sunteți predis
pus la unele probleme de sănătate șl chiar la accidente.

Capricorn
Dimineață, colaborarea cu un partener de afaceri vă dă 
mari dureri de cap. Totul pornește de la bani se pare că 
nu vă înțelegeți în legătură cu o Investiție; Evlta-țl discuțiile!

Vărsător
Din cauza unor evenimente neprevăzute, nu vă puteți 
respecta programul stabilit. Nu vă puneți mari speranțe 
într-o afacere demarată recent. S-ar putea să fiți tare 
dezamăgit.

Pești
începeți o activitate care vă poate aduce avantaje maten 
ale, cu condiția să vă temperați spiritul critic. Este recoț 
mandabil să fiți conciliant în discuțiile cu colegii 
serviciu.

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:00 Isabel, în căutarea 
O iubirii (s, dramă, 

Venezuela, 2004)
9:00 Ducesa din Duke 
B Street (ep. 3, dramă, 

Anglia, 1976) 
10:00 Ne vedem la... TVR!

Talk-show (r)
11:00 Hello, Good-Bye! (r) 
11:30 Grădini de vis (doc.) 
12:00 Nocturne (r) 
12:50 Integrante după inte

grare
13:00 Zack și Cody, ce viață 

B minunată! (ep. 1, 
comedie, SUA, 2005). 
Cu: Dylan Sprouse 

13:30 Desene animate. Club 
Disney

14:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru... Europa 
17:00 Misterele din Sankt 

Petersburg (s)
18:00 Justiție militară (s) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

20:20 Poponj' zice!
20:55 Ocniul magic (r) 
21:50 Neveste disperate (s).

Bc u: Teri Hatcher, Mar
cia Cross, James Den
ton

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23:20 Dezgoliți (dramă, Ger
mania, 2002). Cu: : 
Heike Makatsch, Ben
no Fiimnann, Alexan 
dra Maria Lara. R.; 
Doris Dorrie

1:10 Justiție militară (r)
2:00 Jurnalul TVR (r).

Sport. Meteo
3:05 Canon în oglindă
O (film, r)

4:55 Celebritățile timpului 
tău

5:05 Integrante după inte
grare (r)

5:10 Isabel, în căutarea
I iubirii (r)

6:00 Grădini de vis (r)
630 Poporu' zice! (r)

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

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștiri 
(serial, reluare) 

10:00 Teren alunecos (film,
Br)

11:45 Zâmbiți, vă rog
12:15 Emmerdale - Afaceri 

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

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Conflict în familie

£ (comedie, SUA, 2001). 
Cu: Whoopi Goldberg; 
LI Cool J Toni Braxton; 
Vivica A.Fox.
Regia:
Doug McHenry

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

O (film serial).
Cu: Jennifer Love 
Hewitt, Aisha Tyler, 
David Conrad 

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

Vremea

20:30 Meci: Steaua -
Zaglebie Lubin

22:30 Știrile ProTv. Sport 
23:15 Minți criminale (s).

BCu: Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola 
Glaudini 
- Vremea

0:30 Vizitatorii (comedie,
BFranța, 1993). Cu: Jean 

Reno, Christian Clavier, 
Valerie Lemercier. R.: 
Jean-Marie Poire

2:40 Omul care aduce 
cartea (r)

2:45 Știrile Pro Tv
3:30 Stilul Oana Cuzino 

(reluare)
4:00 Icstrim Tivi

(reluare)
4:30 Vedere de pe bloc

(reluare)
5:30 La Bloc

(reluare)
6:30 Emmerdale - Afaceri 

El de familie
(reluare)

6:00 în gura presei cu
Mircea Badea. Revista 
presei

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Napoleon și Josephine 

O (ultima parte) (istoric, 
Statele Unite ale 
Americii, 1987). 
in distribuție: 
Armand Assante, 
Jacquelline Bisset, 
Stephanie Beachman, 
Anthony Perkins. 
Regia: 
Richard T. Heffron 

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

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

16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

20:15 Robin Hood
(aventuri, SUA, 1991). 
Cu: Kevin Costner, 
Morgan Freeman 
Povestea lui Robin 
Hood e una dintre cele 
mai mari aventuri din 
istorie, o legendă care 
a supraviețuit 800 de 
ani și a generat câteva 
ecranizări memorabile. 
Acum bătăiosul erou 
se întoarce, în interpre
tarea lui Kevin Cost
ner, pentru a se con
frunta cu ticălosul pre
fect al Nottingham- 
ului, in Robin Hood, 
prințul hoților.

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

24:00 V.I.P. (s) 
2:00 Concurs interactiv 
350 Agentul VIP (r)

7:00 Doctor Who (r) 8:00 
Spellbinder: Tărâmul Dra
gonului (r) 8:30 Lecția de... 
știință. Ochiul științei (doc.) 
9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:15 Miracole (s) 
10:15 Plaja lui Măruță 12:05 
Doctor Who (r) 13:00 Spell
binder Tărâmul Dragonului (s) 
13:30 ABC... de ce? 14:30 
Jobbing (r) 15:00 împreună în 
Europa 1650 Jurnalul TVR (r) 
16:20 Descoperă românii 
16:30 Autostrada TVR. Ma
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 18:30 Replay 19:00 
Bugetul meu 19:30 Ulița spre 
Europa 20:00 Celebritățile 
timpului tău 20:10 Farmece (s) 
21:00 Ora de știri 22:10 Gaș
ca celor trei (comedie, Italia/ 
Franța, 2004) 24:00 American 
Gothic (s)

8:30 Great Artists 9:00 Un 
prieten adevărat (dramă, 
SUA, 1957) 11:00 Pentru o 
cauză dreaptă (serial) 12:00 
Viață de la gheață 12:20 
Look who is winning 14:30 
Acapulco Heat (s) 15:30 Piti
ci de vară 16:30 Baronii (seri
al) 1730 Bere de la gheață 
18:30 Știri Național TV 20:00 
Față în față (partea a ll-a) 
(acțiune, SUA/ Italia, 1993) 
22:00 Cronici paranormale 
(serial) 23:00 Un nou început 
(serial) 24:00 Pe cont propriu 
(acțiune, SUA, 1999)

13:15 Călătoriile lui Sinbad (s) 
13:45 Road Runner (s) 14:15 
Descoperă România (r) 14:45 
Icstrim Tivi 15:15 Ruleta des
tinului (s) 16:30 Telefonul de 
la miezul nopții (s) 17:30 Di
vorțați... dar împreună (r) 
18:00 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 19:00 Ruleta desti
nului (s) 20:00 Entertainment 
News 20:20 Veronica Mars (s, 
dramă, SUA, 2004) 21:30 
Divorțați... dar împreună (s) 
22:00 Jocul morții (acțiune/ 
dramă. 1978)

6:00 Clona (r) 7:00 Iubiri (r) 
8:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
950 Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Uzurpa- 
toarea (s) 1230 împotriva des
tinului (s) 1330 Prizoniera (s) 
1430 Mama vitregă (s) 15:30 
Iubiri (s) 1730 Poveștiri adevă
rate 1830 Salome (s) 19:30 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
2030 Numai iubirea (s) 21:15 
Zorro (s) 22:15 Poveștiri de 
noapte 22:45 Clona (s) 23:45 
Montecristo (s, Argentina, 
2006). Cu: Paola Krum, Pablo 
Echarri 0:45 Prizoniera (r) 1:45 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Numai iubirea (r)

0630-07.00 Observator (f)
1630-16.45 Știri locale

8:25 Autoforum (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Lungul drum 
spre casă (dramă, SUA, 1989) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 Necunoscuta: Uite-o, nu 
e (acțiune, SUA, 2005). Cu: 
Lea Thompson, Joe Penny, 
William R. Moses. R.: Armand 
Mastroianni 2250 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
2330 Totul despre sex (s) 
24:00 CSI - Investigații (s) 
1:00 Focus (r)

11:20 Cizma deocheate (co
medie, SUA, 2005). 13:10 
Spectacol de m (come
die, SUA 1993). 1450 hot- 
dere înșelată (dramă, G l 
2003). 1625 Spune de (come
die, Spania, 2004). 1855 FMI 
Grimm (aventuri, SUA 2009. 
20:00 Firewall - Program »e 
protecție (thriller, SUA 2006). 
21:45 Exorcistul: îne id 
(horror, SUA, 2004). 23:40 
Cizme deocheate (comedie, 
SUA, 2005). 130 Un icul 
extraterestru (comedie, SUA 
2000).

1030 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe terne 
sodale. Cu Alina Stancu 1250 
Știri 13:05 Euromaxx 13:30 
Emisiune-concurs 1435 Lu
mea cărților 15:40 Euromaxx 
(documentar) 1650 0 vară cu 
Mara (dramă, România, 1988) 
18:00 6! Vine presa! 2030 Eu, 
tu și Ovidiu (comedie, Româ
nia, 1977). Cu: Violeta Andrei, 
Coca Andronescu, Stefan 
Mihailescu-Braila 22:30 Non
stop (muzical, România, 
1981). Cu: Mitică Popescu. R,: 
Manole Marcus 2450 Interzis. 
Cu Laura Andreșan 030 6! 
Vine presa!

12:00 Realitatea de la 12:00 
13:15 EU, România 1400 
Realitatea de la 14:00.1450 
Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 16:50 Marfă. Cu Drago; 
Bucur 17<X) Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
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Om (D.l.) - Acesta este slte-ul pe care se poate ur
niri. postul de radio 3net - Florian Plttlș. Pe lângă 
ndo on Una găsiți aici o foarte bogata colecție de

* iiMridt buni calltata, vinuri, stream-url pe ga- 
. nuri muticele diferite, plase ele teatru, galerie video.
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1 curo 3,1743 lei
1 dolar american 2,3001 lei
gramul de aur 49,5257 lei

Amplasarea radarelor tn data de 08.08.2007:
- DN 7; Săcămaș - lila - Tităriftl - Zam;
■ DN 68A; Săcămaș - Dobra;
• DN 7: Mintia - Vițel - Burjuc - Zam;
- DN 7: Slmeria Veche;
■ DN 76: Șolmuș - Bejan - Călnelu de Jos;
- DJ 705: Rapolt;
• Deva: Calea Zarandului (D.N.7), B-dele 22 Decem
brie, Decebal ;l N. Bllcescu, str, M. Emlnescu.
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HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14, ©-» 717659.

I Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dada, nr.
33.©-» 748080.
Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 
713045.
DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 

J 5.©-231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-► 211616, 224488.

A uitat banii firmei în taxi
■ Trei din 10 hune- 
doreni uită un obiect în 
taxi, în top fiind tele
fonul mobil

Tiberiu Stroia________________
tlb.rlu.itrolitlnformmidli.ro

Deva ■ Orice s-ar spune, hunedorenii sunt fie foarte stresați, fie sunt cu capul in nori. Cel mai ușor o pot dovedi taximetriștii potrivit cărora cam fiecare al treilea client pierde sau uită ceva în taxi. Un top al obiectelor uitate așează pe primul loc telefonul mobil. Urmează umbrela, cheile de la apartament, poșetele sau chiar animalele de companie. „Vorbesc la telefon, apoi 11 așează lângă ei pe banchetă. Sau 11 lasă din mână atunci când lși iau bagajele. Apoi umblă după noi. Culmea e că, de cele mai multe ori, nici eu nu știu că ei și-au lăsat telefonul pe bancheta din spate. Cât despre obiecte mai ciudate uitate în mașină, am avut o clientă care și-a uitat cățelul. După ce a plecat, nu știam cine naiba latră-n spate”, spune Ovidiu.
Orășenii conduc detașatCei care locuiesc la țară sunt mult mai liniștiți și rar își uită câte ceva prin taxiuri. „Cei mai uituci sunt orășenii. Ăștia de la sat, care solicită curse externe spre localitatea

de cliențiTaximetriștii găsesc frecvent în de domiciliu, au mal mare grijă de bagaje sau de alte obiecte ale lor”, spune un alt taximetrist, în cele mai multe cazuri, uitucii reușesc să-și recupereze bunurile. Există și cazuri când, deși buhul nu este însușit de șoferul taxiului, nu se mai recuperează niciodată, pentru că este luat de către următorii clienți ai autoturismului.Costel, un taximetrist cu state vechi de plată în branșă,

mașini tot felul de obiecte uitate poate povesti la nesfârșit despre uituci. „în urmă cu un an, am transportat o femeie la bancă. Mi-a plătit cursa, iar după ce am lăsat-o și am plecat, am primit apel prin stație să mă întorc la ea. Femeia era casieră la o firmă și uitase o sacoșă în care erau toate încasările societății. Și- a dat seama că a uitat banii în taxi când a ajuns la bancă, unde trebuia să-i depună. Erau vreo 300 de milioane de

lei vechi și când am ajuns la ea, era galbenă la față. A avut noroc, pentru că dacă luam un alt client, ăsta putea pleca cu banii”, spune Costel.în privința motivelor pentru care hunedorenii sunt uituci, taximetriștii cred că de vină este stresul. „Trăim vremuri grele, iar oamenii sunt pierduți în probleme. E adevărat că unii dintre ei sunt pur și simplu cu capul in nori”, este de părere Ion.
Viitorul sunt serele 
și solariile

Rublică realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva,

Societatea
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Preț Variație
închidere (lel/acț) 

28,2000
(%) 

+2,92
FLA 0,3800 -2,56
BRD 28,0000 +2,19
SIF5 4,3700 +1,39
SIF1 3,9000 +1,30
SIF2 3,6500 +1,67
SIF4 2,6100 +1,95
TLV 0,9300 +1,64
RRC 0,1010 0,00

b-dul Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

SDDOKU

Reguli: Începători

în fiecare 6 2 5 9
bloc sunt 
câteva cifre 

, între 1 și 9,

5 8 3 4
3 6 4 1

stabilite 
dinainte. 9 1 2 7
Acestea tre
buie corn-

7 2 1
pietate cu 4 5 9 2
cifrele lipsă, 
în așa fel 4 8 9 2 3
încât fiecare 

■ număr să
1 2 3 9 6

5 2figureze .o
singură da
tă. De ase- 
menea, ci-

AVANSAȚI
3 9

frele de la 1 
la 9 trebuie 4 2 6 5 1
să figureze 
o singură 5 6 3

2 7dată atât pe
rândurile 
orizontale 6 9 5 4
cât și pe 
coloanele 
verticale ale

3 4

9 8 3
celor nouă 
blocuri luate 1 8 5 7 6
împreună. 7 5

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Deva (C.P.) - Fostul ministru al Agriculturii, Gheor- ghe Flutur, a declarat la Deva, că agricultura românească este meteodependentă, motiv pentru care trebuie acționat rapid dacă se dorește obținerea de culturi bune. Liderul PLD a declarat că actualul Guvern a recunoscut prea târziu seceta și că s-ar fi putut lua câteva măsuri pentru diminuarea efectelor acesteia, „în Hunedoara și în alte județe din Transilvania am văzut zilele acestea dealuri întregi necosite, adică foarte multe teaje nefolosite. Asta, în timp ce în sudul României, oamenii au sacrificat vitele sau le-au vândut pe nimic pentru că nu aveau cu ce le hrăni”, a afirmat Flutur. El a mai declarat că trebuie luate rapid măsuri pentru ca în anii următori agricultura româ
Proaspătul prefect și-a aranjat noul birou
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■ Dan Pricăjan a făcut 
ordine în noul său bi
rou și va face și în 
cabinet

Deva (H.A.) - Nemulțumit de aranjamentul din biroul fostului prefect, Cristian Vladu, noul prefect, Dan Pricăjan, a mutat mobilierul în noul său birou, încă din prima zi de lucru. Pricăjan spune că nu-i plăcea, că biroul său era așezat cu spatele la geam. Dar acum crede că noul aranjament a ieșit bine. Fostul prefect, acum subprefect al județului, Marius Vladu, nu are treabă cu fotoliile celui care i-a luat locul. A lăsat mobilierul exact la locul unde 1- a pus ocupantul de dinainte, cel care îi ocupă acum fostul birou. Despre prima zi de lucru. Dan Pricăjan zice că e 

nească să nu se confrunte cu aceleași probleme. „Sunt câteva direcții unde trebuie investiții majore, dacă vrem să avem parte de culturi bune. Pe de-o parte, în culturi intensive în spații închise: sere, solarii și alte instalații unde s-ar putea produce legume”, a mai afirmat Flutur. El a apreciat că ar fi nevoie de investiții masive în sistemul de irigații. „Noi avem acum sistemul rusesc de pompare din Dunăre, cu un consum de energie extrem de mare și nu folosim forța gravitațională a apelor de munte, care ne-ar costa mult mai puțin. Toate lucrurile se leagă. Trebuie întâi finalizat procesul de retrocedare, de intabulare, pentru ca oamenii să se poată organiza în asociații ca beneficiari ai acestor sisteme de irigații”, a mai spus Flutur.
ușor să fii prefect. „Prima zi a început în forță. Am plecat la acțiunile care s-au desfășurat în Valea Jiului, m-am întors la prefectură. Sper să fie toate zilele la fel de bune cum a fost prima”, spune Dan Pricăjan. Dar gurile rele spun că proaspătul șef al Prefecturii Hunedoara stă destul de rău la capitolul „dat cu bățul”. Chiar din prima zi a avut de furcă cu niscaiva acte, pe care nu a știut unde să pună semnătura. în schimb, proaspăta victimă a războiului liberalo- democrat, fostul prefect Cristian Vladu, la rândul său, zice că e floare la ureche munca din biroul din stânga. Mult mai lejeră, cel puțin, decât treburile pe care le avea pe cap ca prefect. Vladu mai spune că se aștepta la rocada făcută. Nu e o noutate și e clar pentru el că face parte din războiul

Pensii majorate din 
septembrie
■ Guvernul a majo
rat punctul de pensie 
și a dublat pensiile 
agricultorilor

București (MF) - Punctul de pensie va fi majorat, la 1 septembrie, de la 396,2 lei la 416 lei pentru pensionarii din sistemul public de asigurări sociale, iar pensiile agricultorilor vor fi dublate, tot de la începutul lunii septembrie, a anunțat premierul Călin Popescu Tăriceanu. Majorarea pensiilor a fost aprobată în ședința de ieri a Guvernului, printr-o ordonanță de rectificare a bugetului asigurărilor sociale. Președintele Traian Băses-

Dan Aurel Pricăjanpolitic liberalo-democrat, chiar dacă instituția prefectului e apolitică. Cu atât mai mult, cu cât a cam deranjat unele autorități locale. „Cap de listă e, de departe, Mircia Muntean. Acum mai sunt și primarul, domnul Timiș, de la Hațeg și Jura de la Simeria”, spune Cristian Vladu. Fostul prefect spune că va ataca in con- 

cu a anunțat, în 18 iulie, că a promulgat Legea pensiilor, declarând însă că își menține rezervele în ceea ce privește sursele de finanțare ale aplicării acestei legi. Actul normativ promulgat de președinte prevede că pensia medie va urca cu 40% la începutul a- nului viitor, după ce punctul de pensie va crește de la 31% la 37,5% din valoarea salariului mediu brut. Legea pensiilor stabilește o nouă majorare a punctului de pensie, Începând cu 1 ianuarie 2009, de la 37,5% la 45% din salariul mediu brut. Punctul de pensie este în prezent de 396 lei, urmând să crească, începând cu 2008, la 568 lei.

Cristian Vladutencios administrativ hotărârea Guvernului de schimbare a sa din funcție și că. cel mai probabil, va face acțiune comună cu ceilalți cinci prefecți din țară care au avut aceeași soartă. Noul prefect, Dan Aurel Pricăjan. va fi oficial investit in funcție in această dimineață, la orele nouă trecut de fix.

http://www.radio3net.ro
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• Permise suspendate. în urma acțiunilor și controalelor efectuate în trasee, polițiștii hunedoreni au aplicat 112 amenzi la legea circulației, din care 12 la regimul de viteză și au ridicat, în vederea suspendării, 5 permise de conducere, din care 3 pentru consum de alcool. (M.T.)
• Accident. Conducătorul unei autospe
ciale, Sergiu S. din Deva, nu s-a asigurat la efectuarea virajului la stânga și a intrat în coliziune cu un autoturism Dacia, condus din sens opus de Gheorghe D., din Hunedoara. în urma impactului, Viorica A. și Mircea B., pasageri în autoturism, au suferit leziuni ușoare. (M.T.)

Trei vieți
■ O depășire riscantă 
„a ucis" trei persoane 
și a rănit grav alte 
două.

Mihaela Tămaș
mihaela.tamas@lnformmedla,ro

Tiberiu Stroia

Recomandări
Deva (M.T.) - Date fiind valorile mari de 

trafic din această perioadă, Serviciul Poliției Rutiere Hunedoara recomandă participanților la trafic să circule cu atenție sporită respectând regulile de circulație, precum și indicațiile agenților de poliție și adaptând in permanență viteza la condițiile de drum și trafic, „în condiții de trafic supra aglomerat se recomandă conducătorilor auto să păstreze o distanță corespunzătoare în mers față de autovehiculul care rulează în față și să nu se angajeze în depășiri neregulamentare, această manevră impunând o asigurare temeinică pentru a nu pune în pericol siguranța celorlalți partici- panți la trafic”, spune șeful Serviciului Poliției Rutiere Hunedoara, subcomisar Ion Tirinescu.

Ion Tirinescu

Circulație 
îngreunată

Trafic 
intens
Deva (T.S.) - Depla
sarea între Simeria și 
Deva este acum 
extrem de greoaie și 
creează foarte multe 
probleme celor care 
circulă pe acest tron
son de drum. Și asta, 
datorită unor lucrări 
de reabilitare. 
Lucrările la acest 
sector de drum sunt 
finanțate, în propor
ție de 75 la sută,' din 
fonduri neram
bursabile ale Uniunii 
Europene. Potrivit 
unui studiu de trafic, 
pe sectorul de drum 
Deva-Orăștie circulă 
zilnic aproape 25.000 
de autovehicule, el 
fiind unul dintre cele 
mai aglomerate din 
țară. Cât despre mi
nistrul transportu
rilor. Ludovic Orban, 
acesta declara, de 
curând, că lucrările la 
DN 7 au fost subfi- 
nanțate vreme de 
aproape 16 ani și a 
apreciat că, încă din 
anul 1990, se impu
nea construirea unei 
autostrăzi pe Culoa
rul 4.Pan European.

Cei doi tineri care se aflau în autoturism au scăpat 
cu câteva zgârieturi (Foto: m. Tămaș)

A intrat în pom
Burjuc (T.S.) - Lâ câteva ore după accidentul în care și-au pierdut viața cei trei cetățeni austrieci a avut loc un alt accident. Doi hunedoreni care se deplasau cu o mașină de serviciu, spre Burjuc, au ajuns într-un copac de pe marginea drumului. „Mergeam spre serviciu când, în fața noastră, a intrat un TIR care a frânat brusc. Pentru a-1 evita, am tras tare de volan dreapta. Nu am mai putut controla Dacia Logan care a derapat și am părăsit șoseaua. Sunt supărat pe polițiști pentru că nu cred varianta mea”, spune conducătorul Daciei Logan. Din fericire pentru cei doi, în afara unor zgârieturi și a unei sperieturi zdravene. nu s-a întâmplat nimic. Mașina însă a fost destul de grav avariată.

1iberlu.strola@lnfonnmedla.ro

Burjuc - O depășire periculoasă în noapte. Trei vieți pierdute într-o clipă. Două TIR-uri transformate într-un morman de fiare contorsionate. Iar undeva în mijlocul șoselei, o imagine de coșmar. O mașină „decapitată”, o rulotă făcută praf și o mulțime de obiecte personale împrăștiatepe o rază de aproximativ 100 de metri. Lângă mașină, întinse pe șosea, trei cadavre înfășurate în păturile găsite pe marginea drumului. Este ora trei noaptea, iar locul accidentului este puternic luminat de o instalație electrică a celor de la Descar- cerare. Polițiștii criminaliști inventariază bunurile în timp ce personalul medical caută cu lanternele pe câmpul din apropierea șoselei alte victime. Posibil copii, după numărul mare de hăinuțe găsite în ceea ce a mai rămas din rulotă. Din fericire, nu găsesc nimic. La câțiva zeci de metri, copilul șoferului care conducea autotrenul, încărcat cu 20 de tone de grâu, privește buimac în jur. Este de origine maghiară și nu înțelege nimic din ceea ce i se spune. Pe marginea drumului, autotrenul era „proptit" într-un copac, fiind avariat în proporție de 80 la sută. Grâul este îm

Tirul încărcat cu grâu a intrat într-un pod de pe 
marginea șoselei (Foto: m. Tămaș)

în urma impactului frontal cele trei persoane 
din autoturism au murit pe locprăștiat peste tot. De cealaltă parte a drumului, cel de-al doilea autotren implicat în accident este răsturnat în șanț. Șoferul, Lucică M., de 38 de ani, din Buzău a fost transportat în stare gravă, la Spitalul Județean din Deva.

Trei victimeDincolo de imaginea de coșmar avem raportul sec al polițiștilor. „în noaptea de luni spre marți, în afara localității Burjuc, Johann G., de 58 de ani din Austria, conducătorul unui autoturism marca Skoda, care tracta o rulotă a efectuat o depășire neregulamentară și a intrat în coliziune frontală cu autotractorul condus de cetățeanul maghiar Lajos N., de 38 de ani. în urma impactului, TIR-ul a fost proiectat în autoutilitara marca Iveco, condusă regulamentar de Lucică

M., de 38 ani, din localitatea Valea Sălciei, județul Buzău, în urma accidentului a rezultat decesul cetățenilor austrieci Johann G., Anna G., de 67 ani și Herta I., de 61 ani, din Viena, ambele pasagere în autoturism și rănirea gravă a lui Lucică M.”, declară Magda Popa subcomisar în cadrul IPJ Hunedoara. Din cauza accidentului, traficul rutier a fost blocat mai bine de trei ore, iar coloanele de mașini se întindeau pe aproximativ șase kilometri, în ambele sensuri de mers.
Un loc cu istorie sumbrăLocul în care și-au pierdut viața cei trei cetățeni austrieci este cunoscut pentru un alt eveniment tragic petrecut în urmă cu șapte ani. Atunci, un autocar care transporta elevi din Polonia spre Bulgaria a

părăsit partea carosabilă și a lovit trei copaci aflați pe marginea șoselei. Bilanțul cumplitului accident: cinci morți și 30 de răniți. La fața locului au sosit de urgență personalul Serviciului Ambulanța și pompierii din Deva. Autocarul cu aproape 50 de elevi și profesori însoțitori, a plecat din localitatea Wroclaw, Polonia, cu destinația Burgas, o tabără școlară situată pe litoralul bulgar. Accidentul s-a produs la două ore după ce cei doi șoferi și-au schimbat locul la volan. < Persoanele accidentate au fost ’ transportate cu 14 ambulanțe la spitalul din Deva, opt dintre ele fiind în stare critică. în memoria victimelor, oficialii polonezi au ridicat un monument. Mașina în care se aflau austriecii care au murit Iubi*  noaptea se afla la 20 de m tril de respectivul monument, f

Aproximativ 20 de tone de grâu s-au 
împrăștiat pe șosea și câmpul din apropiere

Rulota și mașina în care se aflau cei trei 
austrieci au fost distruse în totalitate

Șoferul TIR-ului a fost descarcerat de pom
pieri și trasportat în stare gravă la spital

Drumurile morții, din județ
j ■ Sute de vieți ome- 
î nești au fost curmate 
i în accidentele poduse 
[ pe drumurile din județ.

Mihaela Tămaș
: mihaela.tamas@informniedia.roj Deva - Un număr de 12 zo- î ne de pe drumurile naționale, în care s-au produs zeci de âccidente rutiere mortale și ș grave în ultimii doi ani au î fost marcate de către polițiștii i huneodreni cu puncte negre. > în aceste zone au avut loc : zeci de accidente grave, în i care și-au pierdut viața, în i câțiva ani, sute de oameni. ; Zonele „cele mai negre” mar- i cate pe această hartă sunt pe = DN7, în Zona Turdaș-Orăștie, • Sântuhalm - intersecția cu i Hunedoara, tronsonul dintre localitățile Vețel și Mintia și i la Gurasada, între Gothatea și i Burjuc. Alte „zone negre” sunt pe DN 76, în zona podului de la Șoimuș, Fornădia, Vălișoara și Baia de Criș.

Multe accidente grave s-au produs și pe.DN 66, în zona orașului Aninoasa, dar și pe DN 66A, între Petroșani și Vulcan. Alte tronsoane de drum pe care se produc frecvent accidente de circulație sunt DN 68, la Sarmizegetusa și DN 68A, în zona Lăpușnic - limita cu județul Timiș. Viteza excesivă combinată cu lipsa de experiență la volan sau neadaptarea acesteia Ia condițiile de drum, nerespec- tarea regulilor de circulație de către pietoni și drumurile care abia mai pot face față traficului aglomerat sunt principalele cauze ale tragediilor produse pe șoselele din județ. Cele mai multe accidente s-au produs în zilele de luni, vineri și sâmbătă, în intervalul de timp 14:00 — 22:00.
Patru morțiPe unul dintre aceste tronsoane de drum marcate cu negru, în localitatea Sarmizegetusa, în iunie, s-a petrecut un accident de circulație

în iulie, la Sarmizegetusa și-au pierdut viața patru tinerisoldat cu patru morți. Un tânăr de 20 de ani, fără permis de conducere, din Bău- țari, județul Caraș-Severin, se întorcea spre casă la volanul unui autoturism Dacia împreună cu trei verișori de-ai săi, cu vârste cuprinse între 19 și

23 de ani. într-o curbă, din cauza vitezei excesive, tânărul nu a mai reușit să redreseze mașina, întrând în coliziune cu im TIR, condus regulamentar din sens opus. Toți pasagerii autoturismului au murit pe loc.

mailto:1iberlu.strola@lnfonnmedla.ro
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Au picat tot în... prima ligă

• Amical anulat. Meciul amical de verificare, pe care Mureșul Deva îl avea programat azi, în compania echipei CFR Timișoara a fost anulat, întrucât echipa de pe Bega a refuzat să mai facă deplasarea la Deva. Formația antrenată de Gică Barbu va juca următorul amical mâine, în deplasare, cu Inter Blaj. (C.M.)

Titi Alexoi

■ Quasar a fost invi
tată de FRF să joace în 
Liga I de futsal, deși a 
retrogradat.

ClPRIAN MARINUJ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Quasar Deva pare să aibă soarta unei pisici care pică mereu în picioare. Echipa antrenată de Marius Sîrbu a ocupat locul 13 la finalul sezonului 2006-2007 și a retrogradat, nereușind să facă față rigorilor primului eșalon la debutul în Liga I. Șansa i-a surâns însă din nou formației devene și Quasar a scăpat totuși de pedeapsa de a juca în liga secundă, grație problemelor financiare care bântuie cluburile de futsal din țară.
Invitați de FRFQuasar a primit, săptămână trecută, o invitație din partea Federației Române de

Corvinul a renunțat la Micșa
Hunedoara (C.M.) - Tratativele dintre FC Corvinul 2005 Hunedoara și Jiul Petroșani pentru transferul jucătorului Marius Mișca au eșuat din cauza prețului prea mare cerut de clubul din Valea Jiului. “Marius Mișca, de 23 de ani, care în ultimul timp jucase la echipa de liga a patra Minerul Aninoasa a fost în pregătire mai mult de o lunăla echipa noastră. Din păcate, conducerile cluburilor nu s-au înțeles la preț pentru cedarea definitivă a jucătorului la Corvinul, iar noi nu l-am acceptat sub formă de împrumut”, afirma Titi Alexoi, antrenorul hunedorenilor. în plus, FC Corvinul l-a cedat definitiv pe juniorul loan Zamfira la echipa CFR Simeria, aceeași destinație având-o și mijlocașii Bogdan Herlea, tot junior al clubului nostru.

Amical cu Textila

Pornesc cu șansa a doua

Corvinul va susține un nou meci amical azi, de la ora 11.00, pe stadionul “Michael Klein”, în compania echipei Textila Cisnădie din liga a IlI-a. Următorul joc de verificare al Corvinului se va disputa tot la Hunedoara și este programat sâmbătă, 11 august 2007, de la ora 11.00, în compania echipei Minerul Lupeni.

■ Antrenorul Jiului, 
Gh. Poenaru, crede că 
FC Argeș este clar 
favorită la promovare.

ClPRIAN MARINUT 

ciprian.inarinu1@in1armmedia.ro

Petroșani - Optimismul nu este punctul forte în tabăra Jiului, cu două săptămâni înainte de startul campionatului. Conștient de faptul că penalizarea de cinci puncte cu care s-au ales din cauza nerea- lizării baremului în Liga I va conta mult în economia clasamentului, antrenorul Jiului,
Țintesc noi recorduri 
naționale

Aninoasa (C.M.) - Arcașii de la CS Minerul Aninoasa au ca obiectiv cucerirea cât mai multor medalii și stabilirea unor noi recorduri naționale la cele trei întreceri de tir cu arcul care se vor desfășura la finalul săptămânii la Aninoasa. „Mulți dintre cei 20 de sportivi ai noștri care se vor alinia la startul competițiilor sunt în mareformă. Așa că nu vrem doar medalii, ci ne propunem și doborârea unor recorduri naționale. în plus, cele trei competiții constituie un excelent prilej de verificare înaintea Campionatelor Naționale care vor avea loc în luna septembrie”, afirma Viorel Habian, antrenorul CS Minerul Aninoasa și al loturilor naționale ale României.Baza „Arena” din Aninoasa va găzdui, de vineri până duminică, „Cupa Minerul” la care și-au anunțat prezența sportivi din țară și de la cluburi din Cipru, Serbia, Republica Moldova și Slovenia, Cupa României Outdoor și o Cupă de tir în nocturnă.
Preliminariile CM de futsal

Buzău (MF) - Sala Sporturilor din Buzău ar putea găzdui, în februarie 2008, o grupă de calificare pentru Campionatul Mondial de Futsal care se va disputa în noiembrie anul viitor în Brazilia. O delegație a UEFA și Vali Ioniță, coordonator lot futsal de la Federația Română de Fotbal, au fost prezenți la Buzău pentru a vedea în ce condiții orașul poate găzdui un asemenea eveniment. Potrivit lui Vali Ioniță, oficialul UEFA s-a declarat mulțumit de condițiile de organizare, de colaborarea cu autoritățile locale și de interesul publicului buzoian pentru futsal.în Europa se vor organiza meciuri în 10 grupe de calificare, cele 10 câștigătoare urmând să se întâlnească apoi într-o dublă manșă, tur-retur, învingătoarele calificându- se la CM din noiembrie 2008, din Brazilia. Sala Sporturilor din Buzău va găzdui luna viitoare o dublă amicală România - Georgia, iar in ianuarie 2008 un puternic turneu internațional, la care vor participa România, Italia, Grecia și Turcia.

Medalie la 
parapantă

Petroșani (MF) - Parapan- tistul Toma Coconea din Petroșani, singurul sportiv din România participant la competiția de sport extrem Red Bull X Alps 2007, care a constat în traversarea munților Alpi, de la est la vest, cu parapanta sau pe jos, a -obținut locul doi la finalul întrecerii.Până la linia de sosire, instructorul de parapantă din Petroșani, Toma Coconea, a parcurs mai mult de 1.000 de kilometri în mers și peste 330 kilometri în zbor cu parapanta. Românul este singurul atlet din concurs care a parcurs o asemenea distanță pe sol traversând Munții Alpi din Austria până în Principatul Monaco.Pentru a atinge această performanță, Toma Coconea a avut nevoie de șase ani de antrenament, 15 ore dormite în șase zile, o pereche de pantofi sport schimbați după o zi de cursă și 100 de kilometri parcurși într-o singură zi pe jos.Toma Coconea, împreună cu asistentul său Răzvan Levarda, vor fi premiați de către organizatori Cu un premiu de 5.000 de euro, la care se mai adaugă și alte recompense pe care cei doi sportivi, le vor primi de la diferiți sponsori din țară. Valoarea totală a premiilor din acest an la această competiție este de 17.000 de euro.Coconea este la a treia participare la acest maraton de aventură și parapantă și a obținut o invitație directă pentru competiția din anul 
2009.

Quasar își dorește un parcurs bun în Liga I (Fotp: T. Mânu)Fotbal de a juca și în sezonul 2007-2008 în Liga I și, ieri la reluarea pregătirilor, compo- nenții echipei au avut surpriza plăcută de a demara antrenamentele tot pentru prima ligă. “Numărul mic de echipe care s-au înscris până la această oră la startul Ligii I a determinat FRF să ne facă această ofertă. Nu am fost
Gheorghe Poenaru, aprecia că echipa FC Argeș este favorită la promovare. Totuși, tehnicianul a menționat că este mulțumit de modul în care s- au pregătit jucătorii săi în vederea noului sezon din liga secundă și că Jiul poate reprezenta o surpriză plăcută. “Favorită la promovarea în prima ligă este de departe FC Argeș. Eu sunt mulțumit de pregătirea realizată în această vară și de rezultatele din meciurile amicale, dar adevăratele fapte se vor vedea în timpul campionatului, nu acum”, a spus Poenaru. Poenaru a menționat că Jiul va începe 

(9
46

45
)

aleși doar așa de ochi frumoși. A contat faptul că, față de cluburile care se confruntă cu mari dificultăți financiare, noi avem un club serios și o echipă tânără, modernă și corectă care a făcut o bună impresie în sezonul trecut”, afirma Marius Sîrbu, antrenorul echipei Quasar.Tânărul tehnician al for

Jiul se teme de FC Argeș (Foto: t. Mânu)campionatul în liga a doua cu actualul lot de jucători și că nici un fotbalist nu va mai părăsi echipa. Jiul va susține în această săptămână două 

mației devene spune că acum jucătorii au mai multă experiență decât în sezonul trecut și că Quasar va avea un parcurs mai bun în noua ediție de campionat. “în mare măsură dispunem de același lot de jucători ca și în ediția trecută de campionat. în plus, i-am transferat pe portarul Titi Bejinariu de la FC CIP, pe Remus Marta care nu a mai jucat în sală, ci doar pe teren mare și pe Țaga care a jucat și el la FC CIP. Avem în probe și câțiva jucători tineri de perspectivă, care au jucat în liga secundă la Dava Deva. Sperăm să păstrăm ce a fost bun în sezonul trecut și să învățăm din greșelile de până acum și să facem o figură frumoasă în noul campionat”, afirma Marius Sîrbu, antrenorul echipei Quasar. Programul de pregătire al echipei devene cuprinde 2-3 antrenamente pe săptămână și disputarea unor meciuri amicale de verificare.

meciuri de verificare, azi, de la ora 11.00, pe teren propriu, cu Minerul Lupeni, iar sâmbătă, în deplasare la Timișoara, cu Poli II.
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• Disponibilizați. Antrenorul principal al echipei Gloria Buzău, llie Stan, a anunțat, luni, că patru jucători, Nelu Popliacă, Sorin Chirciu, Salih Jaber și Dănuț Voicilă, au fost puși pe lista de transferuri.
Demonstrație

București (MF) - Un j meci demonstrativ între fostele jucătoare de tenis Martina Navratilova și Monica Seleș se va des- j fășura în 16 septembrie, la Arenele BNR din Capitală, în cadrul ediției i a Xll-a a turneului BCR Open România, au a- nunțat organizatorii competiției.
S-au anunțat 
stranierii

București (MF) - Victor Pițurcă a anunțat numele jucătorilor români din străinătate convocați pentru meciul amical România ■ Turcia, programat pe 22 august, la ora 21.00, pe stadionul „Național”.Aceștia sunt: Cosmin Contra, Cristian Chivu, Răzvan Raț, Paul Co- drea, Florentin Petre, Ciprian Marica și Adrian Mutu.

Adian Mutu (Foto: epa)

l-au bătut pe africani
Moscova (MF) - Echipa de rugby Dinamo București a învins, cu scorul de 14-10, formația Limpopo Blue Bulls, în cadrul turneului internațional Cupa Primăriei Moscovei, aceasta fiind prima victorie a unei formații din România în fața uneia din Africa de Sud.La pauză, Dinamo conducea cu scorul de 7-0, însă în repriza secundă sud-africanii au revenit și au trecut în avantaj, conducând cu 10-7. Până la final, dinamoviștii au marcat un eseu, care a fost transformat, astfel că meciul s-a încheiat cu scorul de 14-10.Dinamo a marcat două eseuri, prin Istrati și Marin Alexandru, ele fiind transformate de Bărbuliceanu și Răzvan Stanca.

încă un „galactic"? Mijlocașul 
echipei Ajax Amsterdam, Wesley 
Sneijder, a revenit din nou in atenția 
grupării Real Madrid, care dorește să-l 
transfere, după ce germanul Michael 
Ballack a anunțat că nu este dispus să 
plece de la Chelsea și să vină la 
madrileni. (Foto epa>

Un mafiot printre tenismeni

Van Nistelrooy 
(Foto: EPA)

Revine
Amsterdam (MF) - 
Marco van Basten a 
anunțat lotul lărgit 
pentru meciul amical 
cu Elveția, programat 
la 22 august, printre 
cei 33 de jucători 
numărându-se și ata
cantul Ruud van Nis
telrooy.
Ruud van Nistelrooy 
ar putea reveni, ast
fel, în naționala Olan
dei, adversara Ro
mâniei în preliminari
ile Euro-2008, după 
mai bine de un an în 
care nu a mai fost 
convocat, în urma 
unui conflict cu Van 
Basten. Cei doi au 
intrat în conflict după 
încheierea Cupei 
Mondiale din 2006, 
când antrenorul i-a 
criticat public pe ata- 
canții săi.

■ Nicolay Davidenko a 
pus pe jar lumea sportu
lui alb, fiind bănuit că a 
„trântit" un meci.

Montreal (MF) ■ ATP, organismul care administrează circuitul profesionist de tenis masculin, a anunțat, luni, la turneul de la Montreal, că a solicitat unui fost mafiot să discute cu jucătorii pentru a-i preveni în privința riscurilor de meciuri trucate.„Conferința” lui Michael Franzese, un foarte cunoscut mafiot „pocăit” din New York, a avut loc la turneul de la Moscova, la finalul lunii martie. Obiectivul ATP este de a-i avertiza pe jucători împotriva eventualelor contacte ale rețelelor de mafioți, ce ar putea încerca trucarea de meciuri.„Franzese ne-a vorbit despre viața sa, de lucrurile rele cu oamenii mafiei. Imagina- ți-vă o situație în care mafia vine și îți propune bani pentru a pierde. Spui: «OK, oricum este un turneu de toată jena». Și apoi începe tot răul. Dacă mafia revine la un alt turneu și spui nu, începi să ai probleme”, a afirmat cehul Tomas Berdych, numărul 10 mondial.Săptămâna trecută, a început o controversă privind e- ventuale meciuri, în contextul în care zvonuri pe această temă circulă de ani de zile.Vineri, un site de pariuri
Optimism

Roma (MF) - Fundașul echipei Lazio, Guglielmo Stendardo,. a, declarat că. ' 
dubla manșă cu Dinamo |. din turul trei preliminar al Ligii Campionilor nu va fi ușoară, dar a menționat că este optimist în privința accederii formației sale în grupe.„Nu va fi ușor cu Dinamo, dar sunt optimist. Vom pregăti cât mai bine preliminariile Ligii Campionilor și vom da totul pe teren. Pentru noi sunt foarte importanți suporterii și sper să fie al 12-lea jucător”, a spus Stendardo.

Campioană exclusa
Roma (MF) - Sportiva franceză Laure Manaudou a fost exclusă din clubul italian de natație LaPresse, unde se pregătea din luna mai pentru a fi mai aproape de logodnicul său, înotătorul Luca Marin.„Laure Manaudou a fost exclusă din cauza comportamentului său în timpul Open- ului de la Paris. Motivele au fost atitudinea sa, refuzul de a participa la ștafetă și starea sa de nervozitate”, a explicat un purtător de cuvânt al clubului torinez.Potrivit ediției online a publicației L'Equipe, patronul clubului LaPresse, Marco Durante, a spus că nu a putut

Chivu e polivalent
Milano (MF) ■ Patronul grupării Internazionale Milano, Massimo Moratti, a declarat că nu va mai achiziționa un mijlocaș, deoarece românul 

Cristian Chivu poate evolua 
pe trei posturi: fundaș stânga, 
fundaș central și mijlocaș.Jiu căutăm un alt mijlo
caș. L-am luat pe Chivu și 
pentru că mi s-a spus, și știu 
și eu, că poate juca pe trei

Nicolay Davidenko a intrat în colimatorul ATP, după turneul de la Sopot (Foto: epa)online, Betfair, a decis să suspende plățile referitoare la un meci al lui Davidenko, disputat cu o zi înainte, la turneul de la Sopot. Davidenko a abandonat din cauza unei accidentări în fața argentinianului Martin Vassallo Ar-
Campbell

Londra (MF) - Selecționerul Steve McClaren ar putea apela la serviciile fundașului echipei Portsmouth, ’ Sol Campbell, pentru meciurile Angliei din preliminariile Euro-2008.McClaren nu poate conta pe serviciile lui John Terry, Jonathan Woodgate, Ledley King și Gary Neville la meciurile cu Israel și Rusia de luna viitoare, iar decizia de a-1 rechema pe Campbell vine ca urmare a anunțului lui Jamie Carragher, de la Liverpool, de a renunța la echipa națională.Sol Campbell nu a mai evoluat în naționala Angliei, unde are 69 de selecții, de la meciul cu Suedia, de anul trecut.

Laure și Luca, iubire la infinit
(Foto: EPA)suporta comportamentul campioanei olimpice față de e- chipa Franței și de Paolo Pen- so, antrenorul său.

posturi, stânga, fundaș central și mijlocaș. Ne ajung jucătorii pe care îi avem și deja am cheltuit cam mult”, a spus Moratti pentru Tuttosport.în ceea ce privește eventuala achiziționare a jucătorului brazilian Emerson, Moratti a spus: „Este un fotbalist foarte bun, dar noi îl avem pe Vieira și încă trei tineri de viitor". 

guell, atunci când scorul era 2-6, 6-3, 2-1 în favoarea argentinianului.Potrivit societății de pariuri, circa 3,4 milioane de lire sterline (5 milioane de euro) ar fi fost mizate înainte și în timpul partidei (adică de

Sol Campbell, 
aproape de 
revenirea in 
națională

(Foto: EPA)

la națională?El a fost anunțat atunci printr-un mesaj lăsat pe robotul telefonic de faptul că nu mai face parte din naționala Angliei-, Sol Campbell este singurul ju; cător englez care a evoluat la șase turnee finale consecutive.„Nu poți închide ușa nimănui. Ar fi o prostie din partea mea să renunț la Sol. Niciodată nu am spus că renunț și nu intenționez să fac acest lucru. Intenționez să rezolv problema cu Jamie, dar trebuie să am în vedere și alte opțiuni”, a spus McClaren.
Steaua, atenționată

București (MF) - Antrenorul echipei Zaglebie Lubin, Czeslaw Michniewicz, a declarat că formația sa va trebui să profite la București de greșelile pe care le va comite Steaua, în manșa secundă din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, și că jucătorii săi vor lupta până la capăt, informează cotidianul Sport.„Steaua și Wisla Cracovia au marcat în urma unor erori defensive. Astfel de situații vom avea și noi la București, sper să profităm. Nu este nevoie să-i 

Cristian Chivu e pe placul lui Moratti (Foto: mu

zece ori valoarea totală a pa- riurilor în timp normal pentru un meci de acest fel), falsificând astfel piața.în timp ce rusul câștiga primul set, pariurile continuau să crească în favoarea adversarului său.

motivez suplimentar .pe jucătorii mei, ei știu că dacă trec de Steaua vor întâlni pe Bate Borisov și că, astfel, este posibil să ajungă în grupele Ligii Campionilor. Este, dacă putem spune așa, un dar din cer, așa că vor lupta până la capăt”, a spus tehnicianul polonez.Meciul Steaua București - Zaglebie Lubin va avea loc astăzi, la ora 20.30, și va fi transmis în direct de Pro TV. în tur, Steaua s-a impus, în deplasare, cu scorul de 1-0.
I
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Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Aleea Jiului (lângă Unitatea 
militară), etaj 2, circuit, bloc de cărămidă, 
parchet, contorizări apă gaz, agent termic, 
fără îmbunătățiri, ocupabil imediat, preț 
120.000 lei, negociabil. Tel. 221895,227519, 
0729/815436.(4/1.08) ,

• Deva, Kogălniceanu, bL D7, etaj 4, SC 1, 
renovat complet, gresie, faianță centrală 
termică geamuri termopan, usi noi, preț la 
vedere. TeL 0752/429379, 0747/999631. 
(1/3L07)

• Deva, ultracentral, etaj 2 din 4, suprafață
14 50 mp, baIcon rec* *-  J-' termică I ine 

întreținut, mobilat ți utilat, ocupabil 
imediat, preț 46.000 euro, negodabfl. TeL 
0745/888619.(6/24»)

• vând Opel Astra Caravan, 1,7 TDI, af 2000, 
preț 5800 euro, negociabil. Tel. 0728/838409. 
(11/6.08)

• vând Citroen C5,2003, HDi, 110 CP, D, clima- 
tronic, închidere centralizată radio-cd, geamuri 
și oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 airbag, faruri 
ceață 6,5 1/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. CT)
• vând Espero 13 MPi tamponat față 48.000 km, 
af 1997, preț informativ 1500 euro. Tel. 
0726/310928. (T)
• vând VW Golf 4, af 2001, motor 1,4, benzină, 
Euro 4, adus recent din Germania, extrase full, 
negru-metaiizat preț 7950 euro, negociabil. Tel. 
0723/270348. a)
• vând VW Passat, benzină af 1980, preț 250 
euro. Tel. 0744/459774,224525. a)

• vând h Deva Mercedes Sprinter 310 D mixt. 6 
locuri plus marfă 2900 cmc. lung și înalt, af 1999. 
neînmatriculat, preț 9900 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

■ vând sistem P III Celeron 766 MHz, 128 
MB/SDR, HDD 20 G8 preț 150 lei. Tel. 
0723/288282. (T)

Mobilier si interioare (47)

• sând ograt canapea extensbiă cu ladă 
noxă era -vgrr iacul Te. Eî6&5325«L 7)

• Deva, Decebal, vizavi de Auto Moto, deasupra 
agenției Loto prono, 50.000 euro. Tel. 
0788/775714. (T)
• Deva, semidecomandate, parter, canalizare 
separată parchet, marmură faianță 2 holuri, în 
spatele coaforului din Bălcescu, preț 80.000 lei, 
negociabil. Tel. 0254/221279. (T)
• Deva, zona Miorița, confort 1, contorizări apă 
gaz, preț 140.000 lei. Tel. Tel. 223336. (D

A» Deva, zona Miorița, semidecomandate, 50 mp, 

-ocupabil imediat, preț 115.000 lei. Tel. 
0745/253413. (T)
• Hunedoara, zona OM. Relații la tel. 
0723/487720. (T)
» zona Dada, parchet laminat, gresie, faianță 
lavabil, ușă metalică termopan, complet contor- 
izat, preț 85.000Ron. tel. 0745/786578 (A0)
• zona Aleea Jiului, et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță CT, termopan, balcon închis, preț 
125.000 Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)
• zona Zamfirescu, parchet, gresie, faianță CT, 
ușă metalică instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)

<• zona Uzo Balcan, et. intermediar, , parchet 
laminat, gresie, faianță, lambriuri, CT, ușă 
metalică lavabil, preț 87.000 Ron neg., tel. 
0745/786578 (A0)
• zona Gojdu, et. intermediar, apometre, repar
titoare, balcon, ocupabil imediat, preț 135.000 
Ron neg, teln 0745/786.578. (A0)
• dec, zona I. Corvin, et. bun, ST-55 mp, parchet, 
termopane, CT, amenajat, preț 155.000 Ron neg, 
tel. 0745/786.578(AO)
• Deva, et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ron, tel. 215212. (Al)
• balcon închis, parchet repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)
• semidecomandate, contorizări, termopane, 
amenajat, et. 2, Minerului, preț 115 000 rfin, neg., 
tel. 0740/210780. (Al)
• Dacia, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări. 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 4,. semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, peg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului, et 2, circuit balcon, faianță gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. luliu Maniu, semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
moderne, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• sir. Zamfirescu, bloc de cărămidă etaj 1, cu 
balcon închis, parchet, gresie, faianță, reparti- 

bfcare. zonă liniștită ocupabil imediat, preț 
M35JJ0C1 lei neg., tel. 0745/302200, 0723/ 
B14980254/232808. (A4)
• zona Gojdu - central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135.000 lei nego
ciabil, tel. 0740/535095,0788/165702,232808. (A4)
• zona Decebal - 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)
agent 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 l Creangă • ultracentral, etaj 3, deco
mandate. bucătărie modificată vedere pe 2 
piti, preț 1654X10 lei negociabil, tel 0788T 65702. 
0745/302200.232808(44) ■

TCTPsMTJW

I I

• urgent, dec, camere cu parchet contorizări 
integrale, etl, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231.800.0740/317314, (A9)
• dec, contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
Deva tel. 231.800. (A9)
• dec, modificat, parchet, CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva preț neg., tel. 231.800,0740/317313. 
(A9)
• dec, amenajat integral, (gresie, faianță 
parchet, CT, uși interioare schimbate, 
termopane), et3, zona Mărăști Deva preț 50.000 
Euro, tel. 231300,212.141. (A9)
• agent sdec, et intermediar, zona Gojdu, 
Deva preț 135.000 Ron, tel. 212.141. (Aâ) r
• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, prteț 14.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• decomandate, ana parc sau B-dte 
Decedat eta| 1 sab 2, ptota bnadlat, tară 
bancă tară Hemodtai TeL 0741/Z787U.

• ugent, Deva, plata imediat tei. 215212. (Al)
• urgent apartament 2 camere, în Deva zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, 
Bălcescu. se oferă de la 120300 lei până la 
160.000 lei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață tel. 0730/474278 0723/251498 232808 
(A4)
• dec, el intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva tel. 231308 (A9)

• dec, zona Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578 (A0)
• dec, zona Trident 2 băi, parchet gresie,
faianță CT, termopane, preț 215.000 Ron neg., 
tel. 0745/786578 (A0) ___ _______
• dec, zona Liliacului, 2 băi, 2 Balcoane, renovat, 
gresie, faianță termopan, ocupabil imediat preț 
180.000 Ron neg, tel. 0745/786.578 (A0)
• Dara ultracentral et 1, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet, st 84 mp, preț 62 000 euro, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, eL 3, CT, parchet greși- 
e+faianță st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Bălces
cu, preț 175 000 ron, neg, tel. 0721/593403. (Al)
• decomandate, CT, et. 3, zona Bălcescu, preț 
170 000 ron, neg, tel. 0740/210780. (Al)
• Mihal Viteazul, dec., et. 2, 2 băi, parchet, 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat, preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec, neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, parter, semidec, baie, bucătărie, 
balcon, amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț 65.000 euro, neg, tel. 
0745/367893. (A2)
• etaj 1, bid. Decebal ■ Opera cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62500 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 ultracentrală, 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 băi, 
2 balcoane, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 210.000 lei neg, tel. 
0723/251498 0788/165702,232808. (A4)
• urgent reluăm 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. 074Q/317314. (A9)
• dec, bed și garaj sub bloc zona T. Maiorescu 
Deva, preț 78000 Em. teL Z31508 (A9)
• dec, 2 bău 2 balcoane, CT, garaj sii> bloc zona 
Had Dadas. preț 90000 Ekd neg. tel 2314001 
(A9)
• băiet rdrmsfar. ara CEC Deva. teL

• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat integral, baia mare (gresie, 
faianță vană), baia mică (gresie, faianță cabină 
de duș), bucătăria amenajată balcon închis, 
parter înalt zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec,bucătăria (parchet laminat, faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva, preț neg., 
tel.231.800. (A9)
• dec, hol central, CT, etl, zona Liliacului, Deva, 
preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, et interme
diar, garaj sub bloc zona Bălcescu, preț neg., tel. 
231300. (A9)
• sdec, camere cu parchet, CT, et2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175.000 
Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat zona Spitalului Deva, tel. 
231300. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel, 
0254/613366,0788/040.490. (AI0)
• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
07884)40.490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613368 0788/040.490. (A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, zona M.T., et intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță, termopan, 
camplet contorizat, preț neg., tel. 0745/786578 
(A0)
• legort, Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandate, zone 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, eta| 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. 231.800. (A9)
• dec, bloc nou, S100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță parchet 
laminat) et.2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• doc, 2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, S-JOO mp, 2 băi. (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• sdec, camere cu parchet CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231300. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva + garaj, scară interioară C.T, 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit 97 000 
euro, teL 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• agent Deva, P+l,3camere,baie,bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231300. 
(A9)
• agent 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă ST-IOOO mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)
• vM In Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., .tel, 
231300,0740/317313. (A9)
.• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)
• vU, construcție nouă amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• 2 canare, bucătăne. 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva, preț 300.000 Ron, tel. 231300. (A9)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă 3 camere, veche, în satul Pojoga, comuna 
Zam, preț 25000 lei. Tel. 219314. (T)
• casă, curte, fântână grădină, grajd, teren 
arabii la 16 km de Deva și Volvo 244, CI, numere 
noi. Tel. 0721/614402. (T)
• ofer casă la curte contra întreținere. Tel. 
236062, (T)
• agent casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
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)
• tferen, 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. (AI0)
• ♦ garaj, 4 camere (parter+etaj), Ribița, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + anexe, ST- 70+1500,3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3 cotpuri+șură 1,2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

R*?  camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + dependințe, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lemn, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• +dependințe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 tura tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22000 Euro, tel. 0254/613366,07W040.490. (A10)
• drtuldă, 3 camere+baie. 2 ha, ST-60, Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,07884)40.490. 
(A10)
• rigle, 3 camere+baie. 2 ha. St-60, Tudorăneștt 
preț 18000 Euro, teL 0254/613366.0788/040.490 
(A10)
• drtuHL 4 camere. 85 Ib. ST-100. București 
preț ana» Eiro. teL 0254/611388 OZ8MXLCO

• cărămidă 4 camere+baie, 0,2 ha, ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613368 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 2 camere, 0,5 ha, ST- 50, Dealul 
Tăului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• cărămidă 4 camere, 05 ha. ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă 5 camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

Vând garsoniere (19)

• zona Sala Sporturilor, et.2/4, ușă metalică 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 
62.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• zona Dada, et. intermediar, parchet, 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 
70.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• zona Profl, dec., ST-45 mp, parchet, gresie, 
faianță complet contorizată et 1, preț 125.000 
Ron neg., tel. 0745/786.578 (A0)
• zona Bălcescu Nou, dec., et. bun, parchet 
laminat, termopane, contorizări, gresie, faianță 
preț 120.000 Ron neg., tel. 0745/786.578 (A0)
• zona 22 Decembrie, dec., ST-45 mp, parchet, 
CT, amenajată preț 125.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578. (A0)
• agent Deva, b-oui 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)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, etaj 
intermediar, zona Daica, preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, amenajată parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• garsonieră 2 camere, bucătărie, faianță, 
gresie, Dacia preț 83.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent zona Dacia et. intermediar, st=16 mp, 
cameră baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• urgent zonă centrală st=40 mp, amenajări 
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. 231300. (A9)
• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet, 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva preț 45.000 
Ron/neg., tel. 231.800,0740/317313. (A9)
• In Deva, amenajată integral (gresie, faianță 
parchet laminat, spotdti, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu, Deva preț 
neg., tel. 231300,511.778 (A9)
• dec, cameră cu parchet laminat baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată zona Gojdu, preț 88000 Ron, neg, tel. 
0740/317313. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent garsonieră în 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)

• 1 ha teren lângă restaurantul Pacific, intrare 
de pe DN7, toate facilitățile. Tel. 0767/048633. a)
• 5 ha teren agricol și 1 ha pădure în Fornădie. 
Tel. 214352. (T)
• intravilan, ilu Mare, 3000 mp, curent, apă 
rețea preț 3 euro mp. Tel. 0745/253413. (T)
• intravilan, Mintia sat, preț 7 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0746/164081. (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)
• Intravilan, zona Liliacului, ST-375 mp, FS-11 m, 
toate facilitățile, proiect pentru construcție bloc 
D+P+l, parcare, preț 90.000 euro neg, tel. 
0745/786.578. (A0)
• In Deva DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (AO)
• In Deva la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578 (AO)
• In Sântandrei, ST-10.000 mp, FS-100 m, se vinde 
și parcelat, preț 25 euro/mp neg., 
tel0745/786.578. (AO)
• Deva zona rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcela FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
• intravian, 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 Sântuhalm, S-452C mp, FS-22 m la 0N7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231.800. (A9)
• parcele a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel.
231.800. (A9)
• intravilan Deva, S-600 mp, drum de acces; 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231.800. (A9)
• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800. 
(A9)
• Blăleni, 5 ha preț 4.200 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• ST-15OO, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro. tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(AlD)-
• Brad-Deva 03 ha Săi iștioara preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613368 0788/040.490. (A10)
• Brad, 05 ha Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613366, 0788/040.490. (A10)
• Brad Oradea 1 ha intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel 0254/613366 078H/XL490. (A10)

Cumpăr teren (22)

• ShBMra la sosea Dea sai imprejurini. plaa 
rata t“ 2SL2L AI

NOU! NOU! NOU!

• urgent teren intravilan și extravilan, în 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)
• preluăm spre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel.
231.800. (A9)
• ST-30 mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231.800. (A9)
• S-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neg, tel.231.800. (A9)

Vând alte imobile (27)

• Deva, zonă ultracentrală imobil pentru 
producție, servicii, comerț (parter) și birouri 
(etaj), st 160 mp, cu terenul aferent, preț 175.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/096675,0744/561810. 
CT) .
• S-432 mp, amenajată integral, teren 1700 mp, 
preț neg, tel. 0745/511.776. (A9)
• OJB ha, ST- 250, comuna Vața, preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

Imobile chirii (29)

• închiriez in Deva zona spital o cameră la curte, 
intrare separată unei persoane încadrată în 
muncă, fără vicii, plata anticipat 3 luni. Tel. 
0724/451762. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat complet și utilat, repartitoare, zona 
Împăratul Traian, preț 420 lei, plus garanție. Tel. 
0749/116970. (T)
• ofer spre închiriere apartament ultramodern, 
mobilat complet, utilat, tv, aragaz, mașină de 
spălat, frigider, preț 700 lei. Tel. 0749/275105. (T)

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

• dec, zona Zanfirescu, et bun, mobilat și utilat 
pe termen lung, preț- 160 euro/lună tel. 
0745/786378 (A0)
• garsonieră 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, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231300. (A9)
• dec, semmMat 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. 0254/613368 0788/040.490. (A10)
• schimb apartament 3 camere, et. 3, Calea 
Aradului (Piața Verde) Timișoara, cu aparta
ment 2 camere, et. 1 sau 2, Deva sau Simeria. tel. 
0724/320508 (T)

• vând Dada Logan, af 2006 luna XI, culoare gri- 
metalizat, Euro 4.12.000 km, garanție extinsă 3 
ani, preț 6100 euro, negociabil. Tel. 0744/125690. 
CT)
• vând Dada papuc af 1997, 2 locuri. GPL. 
tracțiune față 1600 cmc, preț 550 lei. Tel. 
0724/955356. (T)

Auto străine (37)

• vând Ford sierra 1,81, benzină cu GPL 
montat. Informații tel. 0742/996656. 
(12/7.08)

Microbuze. Dube (38)

• vând agent și ieftin mobilă de sufragerie 
completă covoare persane de 3/4 și 2/3 m, 3 
bucăți lustre, birou mare, sobiță de teracotă la 
curent. Tel. 0723/851439. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• conpâr Bustrate vechi din România, înainte 
de anul 1950, medalii, monezi, bancnote. Tel. 
222579. CD

Electrocasnice (56)

• vând ladă frigorifică Arctic cu 4 sertare, preț 
200 lei. Tel. 0743/144558 0748/144238 (T)
• vând ladă frigorifică Arctic cu 5 sertare, 
mașină de cusut rusească electrică și manuală 
la picior, butelie aragaz, negociabil, tel. 213286. 
CD
• vând vitrină frigorifică orizontală pentru 
mezeluri, 1140 cm, h 190 cm și mașină de spălat 
rufe pentru piese. Tel. 0745/096675. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

• vând legune, preț negociabil; se asigură 
transportul. Tel. 0726/434097. (T)
• vând vacă cu vițel de 2 luni, Gurasada, nr. 206. 
Tel. 648308 (7/7.08)

• vând fân cantitate mare și costume naționale 
pădurenești pentru femei, tel. 0723/079658 (T)

• vând h fosul CAP Șoimuș, platformă betonată 
250 mp, acces din șosea pe alee betenată Tel. 
227929,0722/288113. CD
• vând oală inox alimentar 1000 litri cu agitator, 
pompă inpx de evacuare lichide, 2 vane inox 
10001 fiecare, banc pentru tâmplărie 410/83 cm. 
Tel. 0745/096675. (T)
■ vând un vălău de piatră pentru porci. Tel. 
214352. (T)

• vând utiaje restauant mașină gheată 
profesională, fripteuză box, mașkiă de 
măcinat cafea, preturi negotiable. Relati 
ta tel 0722/368844. (10/UB)

balcon cu geam și toc, schelă 
metalică 24 picioare, piese noi Skoda 120 L, piese 
tractor, ușă cămară ușă intrare apartament, 
Deva. Tel. 0723/673644,0726/155658 (T)

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Madarasz lolanda. Se declară nul. (8/7.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Medrea Maria. Se declară nul. (10/7.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Truță Ana Maria. Se declară nul. (11/7.08)
• pierdut poliță asigurare RCA eliberată de 
Asirom Deva, pe numele lacob Arghir. Se declară 
nulă (9/7.08)

Prestări servicii (72)

• electrician autorizat execut orice lucrări la 
instalații electrice, foarte convenabil. Tel. 215654, 
0742/210071. (T)
• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia. Olanda, 
Franța, Germania Italia Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148 0749/037604. (97302)

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm excavatortștl buldozeriști, 
compactoriști, autogreder, din zona Petroșani. 
Avantaj cunoaștere limba maghiară. Oferim 
salarizare atractivă Informații tel. 0722/698344. 
(9/1.08)
• angajăm șoferi categoriile D și Dl și mecanic 
auto cu experiență în domeniu; oferim salariu 
atractiv. Relații la tel. 0254/231394, între orele 8 - 
16. (4/7,08)
• angajez vânzătoare pentru magazin ABC. 
Informații la tel. 0788/328891, 0768/471514. 
(3/2.08)
• Creșa Goțdu Deva organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi: contabil, studii 
superioare și un post Referent III cu studii medii, 
înscrieri se fac în perioada 80S ■ 24.082007. Tel. 
0Z26/373993. (106753)

Sar
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EUGEN MIHAILA. DORINA CERNEANȚU, 
V1ORJCA BUDAC ȘTEFANOVICI
- FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „CARPA-

VINERI - 10 AUGUST
Cenmâ orapJu - on 16.00
- Cuvântul de deschidere al D-lui Primar 
Mcotee Trrwș
- Târgul meșlenlor populari - participare 
locala, judefeanâ și interjudețeană
- Șc Gen "Ovidiu Densușianu': vizitarea 
Expoziției de pictură și sculptură și a 
Muzeului .Țarii Hațegului'
- TOMBOLA VERII 2007 - CRUCEA ROȘIE 
SALA DE ȘEDINȚE A C.L. ■ ora 17.00
- Sesiunea de comunicări științifice .Țara 
Hațegului - 760 ani'
- LANSAREA MONOGRAFIEI ȚĂRII 
HAȚEGULUI
- CENTRUL ORAȘULUI - ora 19.00
Spectacol folcloric susținui de Ansamblul 
Bucura - Hațeg: Elena Moisescu, Andra 
Costea, Robert Bâltean, Remus Talfeș, 
Comei Râmbetea, grupul vocal .Cirezu" 
din com. Berthelot
Invitați: MARIA HURDUZEU, ANCA 
UNGURAȘ, ROBERTA CRINTEA
- PĂDUREA SILVUȚ: ora 22.00
- Muzică ușoară: IMPACT, CRISTINA RUS, 
AKCENT, NICOLA cu trupa

AU*
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-SALA DE ȘEDINȚE A C.L.-ora 10.00
■ Sesiune de comunicări științifice
- CENTRUL ORAȘULUI
- ORA 13.00 ■ Demonstrații de iude, 
concurs „Tinere talente hațegane , cu 
participarea copiilor de la grădinițele, 
școlile, clubul copiilor și Colegiul Național 
din oraș.
- ORA 15.00 - Ansamblul folcloric de la 
Luncolu de Jos, soliști: LIDIA BENEA,

T1CA parada portului popular, spectacol 
prezentat de formații din Franța, Turcia, 
Cipru, Bulgaria, România, Israel, Ungaria, 
Serbia, etc.
- PARADA MODEI Șl MUZICA UȘOARÂ: „La 
Strada Dance", „Symbol" și „Raluca" 
-PĂDUREA SILVUȚ-ora 22.00.

- Spectacol de muzică ușoară: ANA LESKO, 3 
SUDEST, TRIDENT, COMPACT

DUMINICA - 12 AUGUST

- CENTRUL ORAȘULUI
- Ora 12.00 - demonstrații ale echipelor de 
pompieri din cadrul SPSU Hațeg, demon
strații ale echipelor de prim ajutor din cadrul 
CPU spital Hațeg
■Ora 13.00- parada portului popular și spec
tacol folcloric prezentat de formațiile artistice 
din Novaci, Brad, Petroșani, Mârtinești, 
Orâștle, Sântana - Arad, Ilia, Oțelu Roșu, 
Vulcan, Arad, Hunedoara, etc.
SOLIȘTI: VIORICA BRANDUȘAN, MARIANA 
SUCIU, ALINA TOMA, LENUȚA EVSEI, LIA 
CIOBANU, VALERICA IANOȘI, CLAUDIA 
SOFIAN, CIPRIAN ROMAN, CRISTIAN 
FODOR, VALENTIN CRAINIC, MIHAI 
PETREUȘ, EUGEN PISTOL, OVIDIU OLAR, 
OVIDIU H0M0R0DEAN, ILIE DAVID
Cu participarea extraordinară a soliștilor: 
VETA BIRIȘ, SAVA - NEGREAN BRUDAȘCU, 
PERA BULZ, ȚINU VEREȘEZAN
MANIFESTĂRILE SE VOR ÎNCHEIA CU UN 
FOC DE ARTIFICII I

(106748)

MUNCITORI CALIFICAȚI IN MtHRIILI
■UcnKIXN I0MA TUUIWU 

IMIlMAtM

Cv, recomandări, seriozitate
Ofertau
salariu motivant, loc. de munca stabil (BUCUREȘTI), asigurare medicala, cazare", ore 
suplimentare
taHMM fcWMMrTMMlIa «KHIVC W) TO MO . tffi W rx>. SMIL «MWM—IW>—ItalfeW

riAMAl ACASA «LATURI DE CEI DRAGI

ANUNȚ ANGAJARE 
Societate comercială angajează 

cu atestat fi vechime pentru capete tractor.

Vohro, Man, Mercedes.
Informații la tel.: 0254.236.250; 0747.055.503.

(106730)

S.C. SEWS-ROMANIA DEVA S.R.L 1
Angajuiâ pantru fabrica din Dava parconal 

nacaltflcal pantru poilțla dai

CONFECTIONER CABLAJE AUTO
MER/M.-
* Contract de munci permanent;
* Calificare la locul de munci;
* 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 
șl spor pentru orele de noapte;
* Tlchete de masl;
* Transport gratuit pentru toți 
angajațll;
* Cantină șl cabinet medical;

* Condiții de lucru la standarde 
occidentale Intr-un mediu fără 
noxe.
CERINȚE:
■ Disponibilitate pentru munca în 
3 schimburi;
• Minim 8 clase;
■ Stare bună de sănătate; 

îndemânare, flexibilitate, serio
zitate.
SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- 
țl depui CV-ul la Poarta Fabricii 
din CALEA ZARANDULUI, NR. 
166 (DN 7), DEVA.
Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 
206600.

MW 7
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI |

*

0722/678 722. 0724/551^442^

Închirieri auto 
începând | 
de la prețul de

68 de lei

I

Societate comercială execută 
la prețuri avantajoase_ _

• confecții metalice:

s

Asociația județeană a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Hunedoara, 

cu sediul în Deva, str. G. Coșbuc, nr. 21, Jud. Hunedoara, 

anunță ca vacante do_uă posturi de cabanier jl îngrijitor la 
gospodăria anexă de la Căpățâna. De preferință, se dorește ca cele 

două posturi să fie ocupate de soț și soție.
Pentru alte amănunte puteți lua legătura cu persoane de contact la 

numerele: 0752/099.088, 0752/099.089
(106599)

• laborator cofetărie patiserie angajează 
personal în vederea calificării și contabil 
facturare și evidență primară. Tel. 0745/582100. 
Relații suplimentare la sediul din Deva, str. 
Sântuhalm, nr. 92. (2/7.08)
• SC CEPR0MIN SA cu sediul în Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, angajează personal pentru 
următoarele posturi: economist, inginer 
constructor specialitatea CCIA și inginer 
constructor specialitatea hidrotehnică. CV-urile

se depun la secretariatul firmei (camera 121). 
Informații suplimentare la tel. 0254/214892. 
(5/7.08)
• sodetato comercială angajează electricieni în 
construcții; condiții: experiență, permis de 
conducere cat. B. domiciliul în Deva. Relații la tel. 
0254/225049,0749/254773.(3/1.08)
• magazin ultracentral Deva angajează 
vânzătoare, minim 3 ani activitate, oferim 700 ■ 
900 iei. Tei. 0727/881104. (9/6.08)

PORTAL NATIONAL DE LOCURI DE MUNCĂ.
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Decese (75)

Familia mulțumește tuturor celor care au participat la funerariile celei care a fost
PANAITE AURELIA ELENAo bună soție, mamă, soacră și bunică. Mulțumim In mod deosebit și cadrelor CMRR Sargeția Deva care au fost alături de noi în aceste momente grele.

(3/7.08)

Părinții Costică și Cornelia, sora Sorina și nepoții Carmen și Radu deplâng încetarea din viață a dragului lor fiu, frate și unchi
SUCIU CONSTANTIN IACOB

Te vom păstra mereu în sufletele 
noastre îndurerate.

(6/7.08)

Soția Mioara, copiii Bogdan și Barbara anunță cu durere in suflete Încetarea din viață a celui care a fost un bun soț și tată
SUCIU CONSTANTIN IACOB (SUCĂ) înmormântarea are loc astăzi, 8 august, ora 13, la Cimitirul Ortodox de pe str. M. Eminescu Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(8/7.08)

SC D&C Food 
Ingredients SRL PL 

Hunedoara

Angejeeiă

Reprezentant
Comercial

Cerințe:

■ Permis categoria B
' Disponibilitate la program 
prelungit
' Studii medii, superioare

■ Operare PC
Se oferi:

• Pachet salarlal motlvant
' Mașină de serviciu
■ Telefon de serviciu
CV se trimit la fax: 0254/719,717 
sau la virali.paveladsc/foodlnare- 
dients.ro ;l 
dan.avram®zeelandla.ro.

(106560)

SCBGS 
DIVIZIA DE 

SECURITATE 
SR L DEVA

Angajează

agenți pază
pentru obiectivele din 

municipiul Deva, cel cu 
atestat au prioritate, 

salariu atractiv.
CV-urile $i informații la 

tel.: 0354.101.343; 
0354.101344 (fax)

(106717)

^^Liniaris
__________PRODUCEM__________________

APARCHET 4
DIN LEMN MASIV

cireș, stejar, paltin,
nuc, păr sălbatic

Trei grupe de calitate: ?
Prestige, Standard si Rustic. 2

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

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

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

http://www.liniaris.ro
MECLM*

dients.ro
dan.avram%25c2%25aezeelandla.ro
mailto:office@liniaris.ro
http://www.liniaris.ro
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PE SCURT• Opțiune. Trebuie să vă hotărâți dacă veți face o grădină cu flori sau una de legume. Mulți vor spune că, dacă veți opta pentru amândouă, grădina va da impresia că este una neîngrijită. Dacă veți opta pentru grădina de legume, trebuie să știți că aceasta nu va produce decât necesarul personal. (R.R.)

Bonsai-ul 
provine din 
îndepărtata f 
Japonie. îl 
regăsim tot 
mai des în 
grădinile și 
balcoanele 
românilor, 
mai ales ai 
celor care 
iubesc stilul 
Feng-shui. m 

(Foto: cfl

Mini-grădina de lângă casa ta

^Recomandări
• Deva (R.R.) - Plantele = ; trebuie udate ori de câte i Iori este nevoie, în așa fel i ca pământul din vase să ; «fie permanent reavăn.♦ Recomandăm ca această i •lucrare să se facă i . dimineața sau seara, i ’ evitându-se orele i"prânzului, în care caz i 

■fkUâtorile. de apă căzute i r pe frunze determină ; âpariția de arsuri. Solul = din vase trebuie îngrășat i periodic cu soluții de i îngrășăminte. Nu uitați i că într-un volum mic de i pămînt ați pus mai i multe plante care pentru a crește normal au i nevoie și de hrana sufi- i. cientă. Udați plantele i : întotdeauna înainte de a ! : aplica îngrășămintele.
î Importantă este afânarea ș ! stratului superficial de■ pămînt cu ajutorul unui; bețișor ascuțit, în scopul ; ; aerisirii rădăcinilor și a ; : menținerii umidității. ! ! Nu uitați de îndepărta- j ! rea frunzelor și florilor i »uscate, precum și de ; ; umbrirea plantelor în i •"orele când soarele stră- I ; lucește cu putere.
Idei pentru grădina ta

Deva (R,R.) - Nu numai grădinile mari pot fi aranjate frumos. Și la o grădină mică, cu forme necorespunzătoare, se pot găsi soluții de amenajare astfel încăt să arate incredibil. Ca să arate mai mare, puteți să nivelați pămîntul în mai multe feluri, orizontal și vertical. Un lac cu trestie, trepte sau urcușuri curbate poate să ne ajute la realizarea unei grădini de vis. Dacă veți acoperi oporțiune a grădinii cu plante agățătoare sau umbrar, aceasta sigur va atrage privirile. Aranjarea grădinilor cu flori este simplă. Punîndu-le la intîmplare, veți avea o grădină care imită natura. Veți obține acest aspect dacă veți folosi arbuști, tufe și alte plănte asemănătoare. Un sfat ar fi să aveți plante care să înflorească în toate anotimpurile și să fie cit mai mult verde. Astfel, 
unele tufe și coniferele, fiind mereu verzi, 
ne Incintă privirea, gardurile formate din 
acestea atrăgând atenția.

■ Rășinoasele, tranda
firii, iedera și florile 
decorative sunt cele 
mai indicate în grădină.

Roxana Rus

Cald și 
rece
Deva (R.R.) - Folosi
rea culorilor în gră
dină este importantă 
pentru că influen
țează starea de spirit 
a proprietarilor. După 
cum se știe roșul, 
galbenul și portocali
ul sunt considerate 
culori calde și vor 
atrage privirea oricui 
inducând o stare de 
optimism și vitalitate. 
Albastrul, movul și 
verdele, culori con
siderate reci au darul 
de a relaxa si liniști. 
Dacă doriți o grădină 
în care să meditați 
sau să citiți atunci 
veți alege plante cu 
flori albe sau albas
tre. Dacă grădina 
este micuță atunci va 
fi mai eficient pusă 
în evidență prin 
folosirea culorilor 
reci. Albastrul oferă 
iluzia unui spațiu mai 
mare și mai generos. 
O altă teorie a culo
rilor este aceea a 
îmbinării perfecte a 
contrastelor, prin 
folosirea straturilor 
de flori de culoarea 
rece cu cele de 
culoare caldă, prin 
cultivarea lor alter
nantă.

Deva - Cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră locuiți în zone urbane sau periur- bane. Vecinătățile sunt plăcute, dar lotul de teren este mic și deseori înconjurat de alte clădiri. Din fericire, chiar și în aceste condiții, puteți realiza o grădină încîntătoare, dacă țineți cont de cîteva principii generale. De exemplu, senzația de adîncime o puteți obține prin combinarea unor plante cu înălțimi si texturi diferite.Pentru a vă bucura de spectacolul oferit de plante mai mult pe tot parcursul anului, sădiți cît mai multe rășinoase: de la arbuști de tuia pînă la jnepeni si brăduți argintii. Pe lingă avantajele de ordin estetic, o astfel de grădină nu va pune probleme în ceea ce privește întreținerea. Odată plantate, rășinoasele se vor dezvolta armonios în timp, fără să fie nevoie să vă implicați prea mult în ghidarea creșterii lor. Singura problemă ar fi aclimatizarea fiecărei specii, care, într-o primă etapă, presupune o
MAI ÎNDRĂGITE FLORI UE

Deva (R.R.) - O floare frumoasă este dalia pe care o putem planta în diverse combinații. Ea înflorește întreaga vara, chiar și toamna. Fiți atenți unde o amplasați ținînd cont că ea poate crește peste lm înălțime. Ca orice floare de vară necesita soare din plin și... apă.Pentru cei care doresc o grădină specială cu flori noi si diferite, atunci clopoțelul roz este o alegere exotică. Dacă îl veți combina cu clopoțeii clasici, albaștri și albi efectul va fi mai mult decît extraordinar. Plantele sunt micuțe și compacte și vor acoperi cu succes orice strat de pământ.

Dalia

Balconul,
■ Pe balcon se pot 
realiza aranjamente de 
vară splendide într-un 
timp foarte scurt.

Roxana Rus

Arbuștii ornamentali și o fântână dau eleganță grădinii (Foto cuîngrijire mai specială. Ulterior, peisajul se va contura de la sine!
Puncte de atracțieGrădina poate deveni mai atrăgătoare dacă organizați din loc în loc cîte un punct de atracție, realizat din pietre de calcar deschise la culoare. De asemenea, puteți amenaja mici ronduri din plante foioase perene (arbori și arbuști), care, în timp, vor evolua și vor da culoare întregii amenajări. Trebuie să știți

ClopoțelCanna Tropicanna neagră este o plantă mai ciudată dar unică. Dacă o veți alege pentru grădină cu siguranța veți crea un contrast remarcabil cu celelate tipuri de plante. Frunzele ei sunt de un maro intens aproape ca ciocolata și rămîn așa tot sezonul fără a se ofili. înflorește toată vara încîntîndu-ne cu o floare roșie strălucitoare care la maturitate devine portocalie. Preferă locurile semi-umbrite, pămînt bine afânat și udat. Este o plantă destul de înaltă atingînd chiar și un metru și jumătate.
grădina orășeanuluila temperaturi de pînă la -15°, de talie mică și care nu necesită mult sol pentru a-și dezvolta rădăcinile. Un alt criteriu important este ca cel puțin o mare parte dintre plante să-și păstreze frunzișul și iarna, ușurîndu-vă astfel sarcina curățeniei. Acestea pot fi conifere, arbuști cu frunze mereu verzi, precum Ilex (care vă va înveseli de 

Mușcatele, nai afes cele curgătoare, sunt ideale pentru balcon

că într-un spațiu redus veți folosi un număr limitat de specii. Pentru obținerea efectului de adâncime, apelați la culori, forme și texturi variate. Alegând câteva plante cu frunze mari, cu o perioadă lungă de înflorire, aspectul grădinii se va menține deosebit de agreabil un timp îndelungat. în cazul acestui tip de gradină, arborii de dimensiuni obișnuite sunt prea mari, încărcând excesiv spațiul. Cele mai recomandate sunt speciile mici de arbuști cu frunze sau
Crinul asiatic este o variantă foarte des folosită pentru grădina de vară. Perioada maximă de înflorire este primăvara tîrziu și începutul verii. Florile lui superbe de un roșu intens precum și frunzele de un verde închis incinta privirile oricărui pasionat de grădinărit si nu numai. Această floare nu necesita o intreținere specială fiind deja un hibrid, nu trebuie nici măcar tăiat. Atinge aproape lm înălțime și adoră soarele puternic.La fel de mult folosite sunt și mușcatele sau geranium. Acestea acoperă foarte bine pământul. Sunt preferate cele albe cu centru roz sau roșu

Canna Tropicanna

Crăciun prin fructele roșii), sau Buxus (plantă foarte cunoscuta, uneori tunsă în forme geometrice, cu frunze mici, dense, lucioase). De asemenea, pe balcon pot fi sădite în vase plante cu flori, dar și diverși arbuști care trebuie tunși după înflorire: trandafiri, tufe în formă de copăcei, crizanteme, iasomie, liliac de vară. 

flori decorative, de tipul: for- sythia, magnolia, pyracanta, lonicera. Efectul negativ al unei suprafețe anoste, cu dominanță orizontală (cum este peretele gol al unui gard), este anulat prin plantarea unor specii ce accentuează planul vertical, cum sunt trandafirii. Impresia de elansare poate fi susținută cu ajutorul unor plante cățărătoare, de tipul lonicerei sau iederei, dispuse atît pe poarta de la intrare, cît și pe gardul ce împrejmuiește proprietatea.

Crinpentru că tulpinițele sunt drepte și florile nu se ascund în frunze. înfloresc întreaga vară. Nu cresc mai mult de 25 cm înălțime și sunt mulțumite cu zone însorite sau semi-umbrite.

Mușcate

Plante aromatice
Deva (R.R.) - Plantele aromatice sunt o altă soluție recomandată pentru mica grădină din balcon. Aceste plante nu au nevoie de vase mari și de o îngrijire specială. în schimb, plante ca menta, mărarul, cimbrul, oregano, rozmarinul vă vor încânta cu parfumul și prospețimea lor. Nu uitați însă să le tundeți lunar! Nu toate plantele aromatice sunt perene, fapt pentru care unele vor trebui însămânțate primăvara. Iar dacă nu aveți timp pentru acest tip de lucrare, soluția ar fi să le cumpărați ca răsaduri din magazinele specializate.

Deva - Puțină grijă, câteva cunoștințe legate de cerințele plantelor și acest spațiu mic poate deveni un loc de relaxare și refugiu pentru întreaga familie. Pe balcon se pot realiza aranjamente de vară splendide într-un timp foarte scurt. Puteți lua ghivece suspendate pe care să puneți plante lungi, iar la geam, pentru a avea multă lumină puneți plante cu flori viu colorate. Plantele decorative care pot crește pe un balcon 
deschis sunt cele care rezistă
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A primit o stea a gloriei

i «Bații pentru Cemobîl. Banca Europeană| pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va acorda 368 de milioane de euro Ucrainei pentru construirea unui nou sarcofag care să acopere reactorul care a explodat la centrala nucleară de la Cernobîl, au anunțat, luni, autoritățile, citate AFP.

Beduinii se întrec în cursa de cămile la cel de-al șaselea festival Al- Sharqiya, care se desfășoară în satul egiptean Belbeas. (Foto: epa)
■ J

■ Michelle Pfeiffer a 
devenit al 2.345-lea 
artist care a primit o 
stea pe Walk of Fame.

Los Angeles (MF) - Actrița americană Michelle Pfeiffer, nominalizată de trei-ori la premiile Oscar, a primit o stea pe celebrul „bulevard al gloriei” de la Hollywood, în fața Kodak Theatre.Michelle Pfeiffer (49 ani) s-a întors în această vară pe marile ecrane, după o absență de cinci ani, cu două roluri. Primul este cel din „Hairspray”., un musical a cărui acțiune are loc în anii '50, în care celebra actriță joacă alături de John Travolta. Al doilea rol este cel din „Stardust”, un film fantastic ce va fi lansat vineri în America de Nord și în care joacă alături de Robert de Niro.Una dintre cele mai frumoase femei de la Hollywood,
Țap ispășitor

Washington (MF) - Mata Hari a fost o femeie fatală, mitomană și fără morală, dar nu a fost o spioană ci un țap ispășitor al francezilor care au condamnat-o pentru spionaj în timpul primului război mondial pentru a da un impuls moralei naționale. Biograful Pat Shipman a descoperit mai multe documente care oferă date noi despre dansatoarea și curtezana exotică de origine olandeză.
Al doilea focar

Londra (MF) - Existența celui de-al doilea focar de febră aftoasă a fost confirmată, în Marea Britanie, a anunțat ministrul Mediului de la Londra, Hilary Benn. Focarul a fost depistat în zona de carantină de trei kilometri stabilită în jurul fermei unde autoritățile au identificat vineri primul focar, la Surrey, în sud-estul Angliei.

Zellweger (Foto: epa)

Șase mineri blocați în mină
Huntington (MF) - Echipele de intervenție au continuat eforturile pentru eliberarea a șase mineri, blocați luni în subteran după surparea unei mine de cărbuni din centrul statului american Utah, deși aceștia nu au mai dat nici un

Dramă 
western
Los Angeles (MF) - 
Ed Harris va regiza, 
produce și deține un 
rol principal într-o 
dramă western, 
„Appaloosa", al cărei 
scenariu este bazat 
pe romanul cu același 
titlu scris de Robert B. 
Parker și în care vor 
mai apărea actorii 
Viggo Mortensen și 
Renee Zellweger. Ed 
Harris a scris scenariul 
filmului, care va fi dis
trict de compania 
New Line, împreună 
cu Robert Knott 
C,Pollock"). Cei doi 
sunt și producătorii 
acestui lungmetraj ale 
cărui filmări vor 
debuta în octombrie, 
în New Mexico.

Șeriful Gayle Jensen face 
bilanțul (Foto: EPA)

Cel mai profitabil angajat

Ora mesei O marmotă mănâncă fruze dintr-un tufiș aflat în Parcul Național Denali din Alaska. (Foto: epa)

■ Conform revistei 
Forbes, Matt Damon 
este cel mai profitabil 
angajat de la Hollywood.

Los Angeles (MF) - Matt Damon oferă în schimbul salariului său performanțe artistice care aduc cele mai mari încasări, aproape duble față de cele aduse de staruri precum Tom Hanks și Tom Cruise, potrivit unui studiu al revistei Forbes.Pentru fiecare dolar plătit lui Damon pentru interpretarea agentului secret Jason Bourne în cele trei filme ale seriei de acțiune, „Identitatea lui Boume”, „Supremația lui Bourne” și „Ultimatumul lui Bourne”, producătorii au ob-

Bacterie din Antarctica
New Jersey (MF) - Un tip de bacterie vie, veche de aproximativ opt milioane de ani, care în prezent se dezvoltă într-un laborator, a fost descoperită de o echipă de cercetători americani în cei mai vechi ghețari cunoscuți pe Pământ, situați în Antarctica. Experții spun că este posîbil ca vechi bacterii și virusuri să se trezească la viață pe măsură ce ghețarii se topesc din cauza încălzirii globale. Totuși, nu există motive de îngrijorare, pentru că acest proces durează de miliarde de ani și există puține probabilități ca aceste forme de viață să provoace apariția unor boli. Bacteriile și virușii marini afectează mai puțin sănătatea umană decât cele care se găsesc pe uscat, potrivit cercetătorilor.

Michelle Pfeiffer (Foto: fan)fostă regină a frumuseții, Pfeiffer s-a mutat de mai mulți ani în nordul Californiei împreună cu soțul ei, scenaristul de televiziune David E. Kelley, autorul succesului „Ally McBe- al”, și cei doi copii ai lor, Claudia Rose (13 ani) și John Henry (12 ani). Actrița a preferat să se concentreze asupra familiei și a renunțat pentru o perioadă la cariera de actriță.
semn de viață de peste 18 ore, relatează Reuters.Patru echipe de intervenție, asistate de elicoptere și utilaje grele, au forat încontinuu pentru a-i localiza pe cei șase mineri, blocați la o adâncime de circa 457 de metri, în galeriile minei Crandall Canyon. Ele au fost însă nevoite să se retragă la sfârșitul zilei din cauza căderilor de piatră. Judy Bishop, ruda unuia dintre minerii blocați în subteran, a declarat că familiile victimelor au speranțe, dar sunt îngrijorate. Mina este exploatată de compania Utah American Energy.

Matt Damon aduce încasări mari (Foto: epa)ținut un venit brut de 29 de dolari. Primele două filme din seria aventurilor lui Jason Bourne au obținut până în
Se pregătesc de turneu

Nashville (MF) - Foștii membri ai trupei de rock Van Halen vor anunța săptămâna viitoare, în cadrul unei conferințe de presă, datele turneului american cu care revin pe scena muzicală în componența original. Turneul, la care va participa primul solist al trupei, David Lee Roth, va cuprinde aproximativ 50 de concerte și va debuta în octombrie. Acesta ar fi primul turneu din ulti

*liVid este născută n zodia Fecioară, îi dac muzica, petrecer- le și dansul.
(Foto: T.Manu) ''ata zilei o găsiți și

prezent, la nivel mondial, încasări de 850 de milioane de dolari, potrivit Forbes. Cea de- a treia parte, lansată la sfâr
mii 20 de ani în care primul solist al trupei, David Lee Roth, ar cânta din nou cu Van Halen. Turneul a fost inițial programat pentru această vară, dar a fost anulat după ce, în martie, Eddie Van Halen (52 ani) a anunțat că se va interna într-o clinică de dezintoxicare. Noua formulă îi va cuprinde pe Roth, Eddie și Alex Van Halen și pe fiul lui Eddie, Wolfgang, la chitară bass. 

șitul săptămânii trecute îr^ America de nord a obținut deja încasări de 70,2 milioane de dolari. Jennifer Aniston s-a situat în fruntea topului celor mai profitabile angajate de la Hollywood și p*e  locul al cincilea în topul general al vedetelor din cetatea americană a filmului, performanțele sale aducând un venit brut de 17 dolari pentru fiecare dolar care i s-a plătit. Pe poziția a doua în topul celor mai profitabili actori de la Hollywood s-a situat Brad Pitt, care pentru fiecare dolar care i s-a plătit a adus un venit brut de 24 de dolari. Actorul Vince Vaughn, s-a situat pe poziția a treia în top, cu un venit brut de 21 de dolari, la egalitate cu starul din „Pirații din Caraibe”, Johnny Depp.

Aniversare Dubiu 
câștigător al premiului 
Oscar, actorul Dustin 
Hoffman sărbătorește 
azi împlinirea a 70 de 
ani. (Foto: Graphic News)


