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Dimineața La prânz Seara

Mărfar atacat de hoți
„Surzi" la 
violența din 
sport

Deva (C.M.) - Flagelul 
violentei pe stadioane și 
în sălile de sport dă 
mari bătăi de cap au
torităților, dar este tra- 
jtat cu superficialitate de 
'cluburile din județ. 
Componentii Comisiei 
Județene de Acțiune 
împotriva Violentei în 
Sport s-au întâlnit ieri, 
la sediul Prefecturii 
Hunedoara, pentru a 
găsi soluții și a propune 
măsuri de combatere a 
fenomenului. /p7

Cuvântul liber.

■ Un tren care trans
porta fier vechi la Hune
doara a fost atacat de 
hoți ca în filme.

Hunedoara (M.T.) - Două 
persoane sunt cercetate după 
ce au fost prinse de jandarmi 
în timp ce furau fier vechi.

dintr-un tren, în zona parcu
lui industrial din Hunedoara. 
Jandarmii au fost anunțați de 
paznicii societății, care au 
găsit pe o distanță de câteva 
sute de metri, aproximativ 
patru tone de fier vechi arun
cate din tren. Tactica hoților 
a fost una simplă. Mai multe 
persoane au urcat în vagoa

nele aflate în mișcare, de unde 
au aruncat bucăți de fier, pe 
care urmau să le recupereze și 
apoi să le valorifice la centrele 
de colectare. „Garnitura de 
tren transporta fier vechi la o 
firmă din Hunedoara pentru a 
fi reprelucrat. în zona parcu
lui industrial trenul circula cu 
viteză redusă, lucru ce le-a

A
permis hoților să urce în va
goane. Jandarmii le-au întoc
mit acte de constatare, pentru 
furt calificat, pe care le vor 
înainta Parchetului de pe lân
gă Judecătoria Hunedoara”, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al IJJ Hunedoara. întreaga 
cantitate de fier, în valoare de 
2.431 lei, a fost recuperată.

Muzica e 
viața lui 
Hunedoara (D.l.) - 
Peste 60% din viață, 
dirijorul Marin Dârvă 
și-a petrecut-o pentru 
a susține, dirija, orga
niza, compune pen
tru un cor. El s-a 
ocupat până acum 
ele corul combinatu
lui, coral bisericii din 
Ghelari și dirijează, 
din 1962, coral bi
sericesc Doina din 
Hunedoara. Piesele 
compuse de el sunt 
cântate și de coruri 
de prestigiu din țară. 
Corul „Preludiu" s-a 
prezentat cu corn- • 
pozițiile semnate de 
Marin Dârvă la Festi
valul Internațional 
„George Enescu". La 
67 de ani, pe care se 
mândrește că îi are, 
Marin Dârvă dirijează 
atât coral Doina, cât 
și corul din Ghelari.
/p.5
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Criză de farmaciști
îh ultimii am, necesarul de farmaciști calificați tinde să 
depășească oferta educațională în domeniu.

Grafica Cuvântui l iber; Sursa Anuarul Statistic al Românie

Șapte milioane de euro la Loto
■ Premiul cel mare de 
la Loto 6/49 reprezintă 
un record pentru Loteria 
Română.

Deva (C.P.) - Premiul la ca
tegoria I la tragerea Loto 6/49 
programată să aibă loc 
duminică, 12 august, a ajuns 
la aproximativ șapte milioane 
de euro, fiind cel mai mare 
din istoria Loteriei Române, 
în ultimele trei săptămâni, 
agențiile Loto din județ au fost 
asaltate de hunedorenii dor
nici să câștige banii puși în 
joc. Unii părinți și-au lăsat

Copiii să aleagă numerele de 
pe bilet, în speranța că aceștia 
vor bifa varianta norocoasă. 
Alții au ales să joace alături 
de amici variante combinate, 
numerele fiind alese la întâm
plare, dar cu promisunea că 
dacă vor câștiga vor împărți 
„frățește” premiul. Din păcate 
însă, nu s-a dovedit a fi un 
succes de vreme ce, de două 
duminici, premiul cel mare a 
fost reportat. Ultima dată, pre
miul categoriei I a fost obținut 
în 6 mai 2007, în urmă cu 13 
săptămâni, de un colectiv for
mat din zece jucători din 
Ploiești, valoarea acestuia

fiind de peste 5,6 milioane de 
lei.

Duminică, Loteria pune la 
bătaie un premiu de șapte mi
lioane de euro

Drumeții
Costești (O.O.) - Unul 

dintre traseele accesibile 
pe timp de vară este cel 
de la Costești - Cetatea 
Sarmizegetusa Regia. 
Acest traseu începe din 
zona de agrement Cos
tești și urmează Valea 
Grădiștei, 8 km, până în 
satul Grădiștea. Campa- 
rea se poate face doar la 
poarta de vest a Cetății 
Sarmizegetusa. Atenție: 
zonele sunt frecventate 
de urși. Pescuitul este 
permis numai cu acordul 
administratorului. /p.S

împotriva politizării prefecților NOU! NOU! NOU! I
I

Deva (M.S.) - Revenirea la 
politizarea funcției de prefect 
ar reprezenta un pas înapoi 
pentru administrația româ
nească, a declarat la Deva, se
cretarul de stat în Ministerul 
Internelor și Reformei Admi
nistrative, Victor Paul Dobre, 
comentând astfel o idee avan
sată de Partidul Conservator.

„Probabil că nu au avut alte 
subiecte. Câteodată îți cauți 
subiecte. în primul rând, ar 
trebui să explice de ce au 
votat legea de depolitizare a 
funcției. în al doilea rând, 
cred că ar fi un pas înapoi și 
nu ar face bine nici imaginii 
noastre și nici administrației”, 
a spus Victor Paul Dobre.

mailto:cuvantul@informmedia.ro
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Arestări. Paisprezece persoane, între care 
doi oameni de afaceri șl doi foști 
funcționari municipali, au fost arestați în 
cursul nopții de miercuri spre joi la Paler
mo, în cursul unei operațiuni care a vizat 
Mafia italiană. Cele 14 persoane sunt 
acuzate de asociere în scopuri 
infracționale, spălare de bani șl șantaj.

Reuniune pacifistă
Kabul (MF) - „Jirga păcii”, reuniunea la 

care participă sute de lideri religioși și tribali 
pakistanezi și afgani a început, ieri, la Ka
bul, in încercarea de a combate revolta ta- 
libanilor sprijiniți de rețeaua al-Qalda. Pre
ședintele pakistanez Pervez Musharraf, cel ca
re trebuia să prezideze reuniunea alături de 
omologul său afgan, a fost înlocuit de premi
erul Shaukat Aziz, care a sosit la întâlnire ală
turi de liderul de la Kabul, Hamid Karzai. Re
uniunea se desfășoară in condiții stricte de se
curitate. Mii de militari internaționali patru
lează străzile capitalei, iar sute de polițiști au 
format un cordon de securitate în Jy^^j^dirii 
unde are loc Jirga”.

Pelerinajul anual atrage un milion de pelerini șllțl de la înlăturarea regimului lui Saddam Hussein, de confesiune sunnltă (Foto: epa)
Căzută 
din avion

Tbilisi (MF) - Avi
onul din care a căzut 
racheta găsită în Geor
gia zbura din direcția 
Rusiei, arată raportul 
interimar al observato
rilor internaționali. Ra
portul nu poate afirma 
cu certitudine că ra
cheta a căzut dintr-un 
avion rusesc, deoarece 
observatorii nu au 
putut identifica nici ae
ronava, nici obuzul. Ra
cheta a căzut, fără a ex
ploda, într-o fermă situ
ată la 65 de kilometri 
vest de orașul Tbilisi. 
Raportul preliminar a 
fost redactat de Echipa 
Comună de Monitoriza
re a Organizației pen
tru Securitate și Coo
perare în Europa 
(OSCE). O sursă geor
giană declara că pilotul 
avionului rusesc ar fi 
dat drumul rachetei 
pentru că a fost ținta 
unor focuri de armă 
trase de la sol de sepa
ratiștii din Osetia de 
Sud.

Teodor 
Meleșcanu

(Foto: ERA)

Exerciții 
comune
București (MF) - Minis
trul Apărării, Teodor 
Meleșcanu, a declarat, 
ieri, că există îh pre
zent 20 de înțelegeri 
sectoriale pentru ope- 
raționalizarea preved
erilor acordului cu SUA 
privind instruirea miita- 
rilor români și america
ni, al căror număr va 
ajunge, în luna sep
tembrie, la arca 1.000. 
„Acordul a fost ratificat 
de Parlamentul Româ
niei și, în perioada pe 
care am avut privilegiul 
s-o petrec ca ministru 
al Apărării ne-am con
centrat pe încheiererea 
unor aranjamente spe
cifice, care să facă ope
raționale prevederile 
acordului", a spus el.
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Cuvântul liber 
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Biroul Român de 
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Sute de mii de șiiți in pelerinaj
■ Pentru a-i proteja pe 
pelerini, autoritățile din 
Bagdad au impus 
restricții de circulație.

Bagdad (MF) - Sute de mii 
de șliți și-au început, ieri, 
pelerinajul la o moschee situ
ată în nordul capitalei iraki
ene, în cadrul unui ritual mar
cat de violențe în ultimii doi 
ani, relatează Reuters.

Pelerinii purtau steaguri, 
scandau incantații și își lo
veau pieptul lntr-un gest tradi

țional șiit prin care își ex
primă credința. Alții purtau 
pe umeri un sicriu simbolic 
de culoare verde al Imamului 
Musa Kadhim, un martir șiit 
încarcerat și otrăvit lă Bagdad 
în urmă cu 1.200 de ani.

Majoritatea au mi șăluit 
mai multe zile în arșiță pen
tru a ajunge la mormântul lui 
Kadhim.
Mii de morți

în urmă cu doi ani, circa 
l.Oop ' de pelerini au murit 
într-6 busculadă produsă pe un

pod din apropierea lăcașului 
sfânt în urma unor zvonuri 
privind existența unui atenta
tor sinucigaș printre ei.

Anul trecut, 20 de pelerini 
au murit, iar alți 300 au fost 
răniți după ce au fost atacați 
cu focuri de armă trase de 
lunetiști amplasați pe acope
rișul locuințelor.

Poliția irakiană a raportat 
că, până la prânz, nu au fost 
semnalate incidente violente.

Pentru, a-i proteja pe peleri
ni
impus restricții de circulație

. autoritățile din Bagdad au mai

timp de trei zile începând cu 
miercuri dimineață, iar mag
azinele situate pe calea 
pelerinilor au fost închise.

Pelerinajul anual în onoaredP 
celor 12 imami venerați de șiiți 
atrage circa un milion de pe
lerini de la înlăturarea regimu
lui condus de Saddam Hussein, 
de confesiune sunnită.

Anul acesta autoritățile au 
permis pelerinilor să tra
verseze doar podurile din cen
trul capitalei, considerate a fi 

sigure, celelalte fiind j
închise circulației.

Inculpat
Ierusalim (MF) - Lide

rul Mișcării islamice ara
be isreliene a fost pus sub 
acuzare de justiția isra- 
eliană, pentru instigare la 
violență și rasism, au 
anunțat surse' judiciare.

Raed Salah a fost acu
zat că a lansat, în timpul 
manifestațiilor din mar
tie de la Ierusalim, un 
apel la declanșarea celei 
„de-a treia Intifada”, pen
tru apărarea Esplanadei 
Moscheilor, al treilea loc 
sfânt al Islamului. „A de
veni martir pentru Al- 
Aqsa garantează orică
rui musulman un loc în 
Paradis”, afirmase el cu 
această ocazie. Raed 
Salah a fost arestat de 
poliția israeliană la câte
va ore după o manifes
tație de protest față de 
controversatele lucrări 
efectuate de Israel la 
baza Esplanadei Moschei
lor din Orașul Vechi al 
Ierusalimului. Mișcarea 
islamistă, foarte activă în 
rândul arabilor din Isra
el, duce, de câțiva ani, o 
campanie cu tema „Al- 
Aqsa trebuie salvată” pe 
esplanada Moscheilor. Co
munitatea arabilor isra- 
elieni, descendenți ai ce
lor 160.000 de palestini
eni care au rămas pe pă
mânturile lor după for
marea statului evreu, în 
1948, este formată din 1,2 
milioane de persoane.
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Voiculescu îl acuză pe Băsescu
■ Liderul conservator îl 
acuză pe președintele 
Băsescu de politică anti- 
românească.

București (MF) - Liderul 
PC, Dan Voiculescu, conside
ră că declarațiile președin
telui Traian Băsescu vizând 
introducerea unui nou sistem 
de predare a limbii române 
pentru minorități ca fiind 
nedemne pentru un șef de stat 
care „înainte de orice, trebuie 
să fie un președinte al tutu
ror românilor”.

Voiculescu apreciază că obiec
tivul vizitei prelungite a lui 
Traian Băsescu în Covasna și 
Harghita este să sugereze că 
minoritatea maghiară este dis
criminată și să transforme 
UCM în partid politic.

„Ar trebui ca. dincolo de

disperarea electorală care îl 
determină pe Traian Băsescu 
să-și caute voturile în mijlo
cul minorității maghiare, să 
existe niște limite de care 
orice președinte al României 
să țină cont”, susține Voi-

Comparareă w- 
bii ramase cb o 
limfe. străină 

est® a jignite la 
adresa românifar 
și o nouâ sfitae 

a Constituției ■
Dan Voiculescu

........................................... H 
culescu.

Președintele Băsescu a de
clarat, miercuri, în stațiunea 
Covasna, că unul dintre lu
crurile pe care le-a sesizat în 
discuțiile purtate cu localnicii 
este legat de învățarea limbii

române de către copiii care 
provin din familii de 
maghiari.

Potrivit lui, aceștia au 
reclamat două lucruri, respec^ 
tiv că sunt prea mulți suplinii 
tori în locul unor profesori 
calificați de limba română și 
că sunt copii, care provin mai 
ales din mediul rural, unde 
aceștia până când ajung la 
vârsta când pot merge la școa
lă vorbesc în familie numai în 
limba maghiară, iar faptul că 
sunt tratați la școală ca și 
cum ar proveni din familii 
care cunosc limba română îi 
face să învețe cu dificulate 
limba română. „Trebuie in
trodus un sistem de predare 
a limbii române pentru acești 
copii ca și cum limba română 
ar fi o limbă străină pe care 
începi s-o înveți”, a spus 
Băsescu.

Indiferenți față de conflict
Chișinău (MF) - Locuitorii 

din Republica Moldova sunt 
relativ indiferenți față de con
flictul transnistrean și nu 
cunosc prea multe detalii 
despre posibilele planuri de 
reglementare a diferendului, 
în pofida atenției acordate 
acestui subiect de presa 
internațională, comentează 
pagina electronică a ISN.

Presa a relatat despre o se
rie de planuri secrete menite 
să pună capăt „conflictului 
înghețat” din Republica Mol

dova, însă majoritatea local
nicilor, deși își exprimă frus
trarea față de lipsa unui 
acord, nu sunt preocupați 
excesiv de acest subiect, apre
ciază International Relations 
and Security Network.

Cetățenii care vor să se 
deplaseze între cele două 
regiuni sau cei care au 
familii și prieteni de o parte 
sau alta a Nistrului sunt 
nemulțumiți că trebuie să 
plătească o taxă, pentru a 
putea intra în Transnistria.

Redactor șef: Alexandru Seres; Redactor șef adj.: Clara Pâs
Redactori: Tiberiu Stroia (redactor coordonator), Valentin Neagu, Ciprian
Marinul, Sanda Bocaniciu, Mitiaela Tămaș, Dana loan
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Radio Free Europe/Radio 
Liberty a citat recent un son
daj al Institutului pentru 
Politici Publice, potrivit că- 
ruia doar 3,7 la sută dintre R 
moldoveni au menționat re
zolvarea conflictului trans
nistrean ca fiind cea mai 
importantă dintr-o listă de 
priorități.

De asemenea, majoritatea 
persoanelor nu știu nimic 
despre diferitele opțiuni dez
bătute în secret, cu privire la 
rezolvarea diferendului.

Abonamentul ia Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei 
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an 
la sediul redacției și la propnii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus 
taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.

Dacă -.ret să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 
08G1 G3O3O3 devenind astfer cititor de probă.
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• Incendiu. După o ceartă cu soția sa, 
un bărbat, din Brad, bolnav psihic, a 
incendiat anexele imobilului în care locuia. 
Focul a fost localizat și stins de Pompierii 
Militari Brad. Valoarea prejudiciului cauzat 
a fost estimată la 15.000 de lei. (M.T.)

Toamna va aduce scumpiri

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@infcrmmedia.ro

Generalul care 
ordonă: culcat!

Dacă prin '90, românii își măsurau 
chinurile din perioada comunistă în 
kilogramele de salam cu soia ingurgitate pe 

vremea lui Ceaușescu cred că astăzi, prin 
armata română, calitatea de bun ostaș este 
direct proporțională cu cantitatea de fasole 
mâncată la cazan înmulțită cu numărul de 
vânturi trase undeva prin cizme. Și pentru 
că, de mai bine de 50 de ani, e pace prin 
țară, există generali care s-au săturat să tot 
elaboreze startegii pe planșetă, în care 
întotdeauna inamicu' e făcut varză și au 
trecut la lupta corp la corp. Uite spre 
exemplu, șeful Direcției de Audit Intern din 
Armata Română, ditamai generalul de 
brigadă Mircea Vasilescu este acuzat de 
subalternele sale de... hărțuire sexuală. 
Combinată cu un pic de abuz sexual și 
condimentată cu ordine în care cuvântul 
„culcat" e de bază.

■ Electricitatea, călăto
riile cu trenul și proba
bil gazul metan se vor 
scumpi din toamnă.

Clara Pâs___________________
clara.paselnformmedla.ro

Deva - Prețul energiei elec
trice furnizate populației ar 
putea crește în această toam
nă. ANRE a primit o solicitare 
din partea producătorilor pen
tru a introduce în tarifele elec
tricității pentru populație o 
serie de costuri, ceea ce ar 
duce la majorarea prețurilor. 
Președintele ANRE, Gergely 
Olosz, a declarat că va analiza 
cererile și va lua o decizie. 
Dacă se va decide majorarea 
prețului, este posibil ca aceas
ta să se aplice de la începutul 
lunii septembrie sau octom
brie. în plus, reprezentanții 
instituției au anunțat că ana

Călătoria cu trenul se va scumpi din septembrie

lizează posibilitatea introdu
cerii unor prețuri diferențiate 
la energia electrică pe cele opt 
zone de distribuție. Declarația

a stârnit însă reacții negative 
din partea sindicatelor. Fede
rația Meridian intenționează 
să-i dea în judecată pe pre

mierul Călin Popescu Tăricea
nu și pe președintele ANRE, 
dacă aceștia aprobă prețuri di
ferențiate, deoarece în opinia 
lor, măsura va declanșa o po
larizare economică și socială 
cu efecte greu de prevăzut și 
gestionat. Președintele ANRE 
a mai precizat că nu a primit 
încă solicitări pentru crește
rea tarifelor la gaze, dar se ști- 
e că România va trebui, cu
rând, să majoreze semnifica
tiv prețul gazului metan din 
producția internă.

Călătoria cu trenul se va 
scumpi și ea. Conducerea CFR 
Călători va înainta Ministe
rului Transporturilor, cel mai 
probabil la începutul lunii sep
tembrie, o nouă propunere de 
majorare a tarifelor la biletele 
de călătorie. Nu se cunoaște 
încă procentul cu care se vor 
scumpi bilete de tren. Ultima 
majorare, de 7%, a fost ope
rată la începutul lunii iunie.

f^adevărat că cică minstrul Apărării,
[-Teodor Meleșcanu, care pe vremuri a 

fost și ministru de externe, l-a suspendat pe 
bietul general. Pe nedrept, zice generalul. 
Cine știe, probabil că are dreptate. Adică, 
nu a demonstrat el la 57 de ani ai săi că 
armata e virilă și nu se dă înapoi de la o 
luptă corp la corp?! Ba da. Și pentru că 
oricum nu se va întâmpla nimic, asta pen
tru că suntem în România, eu propun ca 
generalul să fie, cel puțin înaintat, în grad. 
Pentru fapte de vitejie pe timp de pace. 
Hai liberare!

românii oe ia Uniunea Europeană?

La furat de biciclete
Petroșani (M.T.) - Un tânăr în vârstă de 

17 ani, Mihai T., din satul Perieni, județul 
Iași, care locuiește fără forme legale în 
Riunicipiul Petroșani, este cercetat în stare 

e libertate de polițiștii Compartimentului 
Criminalitate Judiciară Petroșani, după ce a 
furat trei biciclete și o butelie de aragaz. 
Una din biciclete a reușit să o fure la 
sfârșitul lunii iunie, de la Alin M., de 35 
ani, din localitate. Valoarea acesteia fiind 
de aproximativ 600 de lei, iar prejudiciu nu 
a fost recuperat. După aproximativ o lună, 
tânărul mai „achiziționează” o bicicletă, ce . 
aparținea Mirelei D., de 37 ani, din locali
tate, în valoare de 350 lei. în aceeași zi, 
tânărul fură și a treia bicicletă și o butelie 
de aragaz, aparținând Lidiei S., de 31 ani, 
din localitate, în valoare de 400 lei. Cauzele 
figurau în evidențele polițiștilor ca fiind cu 
autor necunoscut. Doar una din victime a 
reușit să recupereze bunurile furate.

Sunt studentă la Ti
mișoara și pot să 

spun că mă afectează 
într-un fel scumpirea 
biletelor CFR, din 
cauza faptului că cir
cul foarte mult cu tre
nul. Nu mi se pare 
normal să se scum
pească deoarece condi
țiile de călătorie lasă 
de dorit și nu core
spund normelor UE. 
Doris Timar, 
Certeju de Sus

Sunt niște scumpiri 
așteptate odată cu 

intrarea României în 
Uniunea Europeană. 
Atât timp cât salariile 
oamenilor vor crește 
proporțional cu 
majorările anunțate la 
prețurile și tarifele 
utilităților și servici
ilor, lucrurile vor 
decurge normal.

Andrei Sicoe, 
Deva

Scumpirile nu sunt 
normale pentru că 

majoritatea prețurilor 
sunt mai mari ca din
colo, în vreme ce 
salariile noastre sunt 
mici. Ar trebui mărite 
întâi salariile 
angajaților și numai 
după aceea să se 
treacă la scumpiri.

Alexandru Deneș, 
Deva

Trafic rutier închis miercurea
Petroșani (M.T.) - Traficul 

rutier va fi închis între Live- 
zeni și Bumbești, între kilo
metrii 123+667 și 124+679. Cir
culația rutieră va fi deviată, 
în ambele sensuri, pe urmă
toarele rute ocolitoare: DN67- 
Târgu Jiu- Râmnicu Vâlcea, 
DN 7- Râmnicu Vâlcea- Brezoi- 
Sibiu- Simeria și DN66- Sime- 
ria- Hațeg- Petroșani; DN67- 
Târgu Jiu- Drobeta Turnu 
Severin, DN6- Drobeta Turnu 
Severin- Orșova- Caransebeș, 
DN68- Caransebeș- Hațeg și 
DN66- Hațeg- Petroșani; DN67- 
Târgu Jiu- Filiași, DN6- Fi- 
liași- Drobeta Turnu Severin- 
Orșova- Caransebeș, DN68- 
Caransebeș- Hațeg și DN66- 
Hațeg- Petroșani.

Pentru a reduce numărul 
accidentelor provocate de șo
feri, datorită oboselii, Guver
nul a aprobat o ordinanță pri
vind cadrul de aplicare a re
gulilor ce vizează perioadele 
de conducere, pauzele și pe

rioadele de odihnă ale condu
cătorilor auto. Astfel, Autori
tatea Rutieră Romană (ARR) 
va efectua controale în trafic, 
la sediile întreprinderilor și 
operatorilor de transport ruti
er. Controlul în trafic se va 
face împreună cu polițiștii de 
la Serviciul Rutier. De la 1 
ianurie 2008 vor fi verificate 
anual cel puțin 2 la sută din 
totalul orelor lucrate în cur
sul anului de conducătorii 
auto, iar începând cu 1 ia
nuarie 2010 vor fi verificate 
anual cel puțin trei la sută din 
totalul zilelor lucrate în cur
sul anului de conducătorii au
to. Toate aceste statistici vor 
fi centralizate de către ARR și 
transmise, la fiecare doi ani, 
Comisiei Europene. Nerespec- 
tarea regulilor privind perioa
dele de conducere, pauzele și 
perioadele de odihnă ale con
ducătorilor auto se sancționea
ză cu amendă cuprinsa între 
1.000 și 10.000 lei.

Pentru pensia mea 
de 280 de lei ce 

poate să însemne? Nu 
se gândesc la pensio
nari deloc.Toată lu
mea se necăjește, e un 
lucru dureros pentru 
cei cu venituri mici. 
Dacă se scumpesc, 
întrebarea este cum 
vom putea să le 
plătim?

Valeria Hobian, 
Deva

Având în vederea 
contrastul dintre 

creșterea salariilor și 
explozia prețurilor de 
pe piață, putem con
stata că prețurile mai 
tot timpul cresc, fără 
ca salariile noastre să 
se modifice. Ideal ar fi 
să ni se majoreze mai 
întâi salariile.

Roxana Filipescu, 
Deva

La Zoo, cuști la 
standarde europene

Hunedoara (D.I.) - Finan
țarea lucrărilor de modern
izare a Grădinii Zoologice 
din Hunedoara ar putea 
cădea în sarcina guvernu
lui, dacă acesta va aproba 
studiul de fezabilitate întoc
mit în acest scop. Costurile 
totale de refacere a acestui 
obiectiv se ridică la 1.780. 
390 lei, sumă greu de supor
tat din bugetul local. Pre
vederile OU70/ 2007 permit 
însă implementarea și rea
lizarea proiectelor de inves
tiții în vederea atingerii 
standardelor necesare auto
rizării grădinilor zoologice. 
Grădina hunedoreană este

una dintre cele doar 22 de 
spații de același fel din țară 
și modernizarea ei poate fi 
considerată, pentru Minis
terul Mediului, obiectiv im
portant. Dacă va fi aprobat 
acest proiect, municipali
tatea va trebui să contribuie 
cu doar 10% din cheltuielile 
eligibile. Oricum, și până 
acum s-a investit aici, pen
tru a păstra spațiul destinat 
animalelor. în această săptă
mână s-a finalizat prima 
cușcă pentru animale, con
cepută conform standarde
lor. Cele trei vulpi se vor 
muta, astfel, curând în casă 
nouă.

Cuocazia sărbătoririi 
"ZILELOR SIDERURGIS- 
TULlII"- Consiliul de 
Conducere al Sindica

tului Siderurgistul Hunedoara ure
ază membrilor de sindicat, famili
ilor acestora și colaboratorilor 
sănătate și prosperitate.

CONSILIUL DE CONDUCERE

(1
07

19
8)

mailto:tiberiu.straia@infcrmmedia.ro
clara.paselnformmedla.ro
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Mk*tt obaorwtorul astronomic do la 

niocut protttorul hnatt litratl (m.
lît?- S-a niicut icrlltorul brazi

lian Jorga Amado („Dona Fior fl 
cat doi aotl al ■?),____________
IUI * S-a niicut Ion Nogolfai- 
cu, critic lltorar, mombru marcant 
al Careului literar do la Sibiu. 

rlța Tamara ~Buducainu.

I
I 
i

I

j

1W> - H niței! actrița Timiri B_________
IM* - fr« Micul actrița amirlcaM Roianna 
Isfir-^-a niicut, tn Spania, actorul Antonio 

•andora*.

Prognoza pentru astăzi
Cerul va fi mai mult noros. Termometrele 

vor înregistra temperaturi minime de 17’C și 
maxime de 32°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer parțial senin. Minima termică 

va fl de aproximativ 17°C, iar maxima de 32°C.
Duminică. Cer mai mult noros. Tempe

ratura minimă va fi de 15°C, iar maxima de 
30°C.

Calendar Crețtln-Ortodox________________________
Sflnfll Mucenici: Lavrentle arhldlaconul, Xist și Ipolit

Calendar Romano-Catollc____________________________
Sf. Laurențiu, diacon m.

Calendar Greco-Catollc________________________________
S Laurențiu, d, m (+ 258).
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Dimineața este posibil să primiți o veste neplăcută da la o I 
rudă apropiată șl să vă schimbați complet programul zM. I 
Sunteți nevoit să faceți cheltuieli care vă depășesc totil I 
bugetul. j(
Taur J

Un eșec în afaceri vă face să devenlțl Irascibil. Nu vă f 
revărsațl nervii acasă pe familie. Ar fl bine să țineți cont 1 
de sfaturile partenerului de viață de cele mal multe ori. I 
Gemeni I
S-ar putea să vă certați cu partenerul de afaceri, discutați I 
calm și să analizați împreună toate problemele pe care .le I 
aveți, pentru că altfel rlscațl să rupețl relațiile de colabo- I 
rare. I
Rec
Este posibil să survlnă evenimente neprevăzute. S-ar putea I 
să aflațl că o rudă a avut un accident de circulație. Faceți I 
câteva drumuri scurte împreună cu partenerul de viață. I 
Leu I
Dimineața s-ar putea să fiți acuzat de colegi că nu sunteț I 
consecvent. Fiți prudent, pentru că astăzi aveți tendința I 
să fiți Impulsiv. După-amlază primiți o importantă sumă I 
de bani J
Fecioară I
Dimineața aflațl că o cunoștință s-a îmbolnăvit grav. Vă I 
implicați șl, astfel, faceți mai multe drumuri scurte. Sfaturile I 
unei rude mal în vârstă vă ajută să vă clarificați sentl- I 
mentele. I
Balanța

Sosirea unor musafiri din altă localitate vă obligă să vă I 
schimbați toate planurile. Dacă vă roagă să îl ajutați cu I 
ceva, nu îi refuzați.Un prieten vă dă o veste neplăcută. I 
Scorpion I
Sunteți hotărât să rezolvați o problemă financiară cu o rudă I 
din altă localitate care vă sâcâie de mai multă vreme. Dacă I 
vi se propune să vă asociațl într-o afacere, nu ezitați.

S-ar putea să înregistrați un eșec în afaceri sau să pierdeți I 
o sumă importantă. Dacă nu vă stăpâniți nervozitatea, I 
riscați să aveți probleme cu colegii de serviciu și cu per J 
soana Iubită.
Capricorn

Șefii vă reproșează că nu acordați destulă atenție sarcinilor 
de serviciu. Pe plan sentimental, este posibil ca atmosfera 
tensionataă din ultimele zile să se accentueze.
Vărsător

Este posibil să apară evenimente neprevăzute, care vă îm
piedică să vă respectați programul. Nu e momentul să intrați 
în afaceri. Relațiile de parteneriat vă pot crea probleme.
Pești ,

Nu este exclus să pierdeți o afacere avantajoasă pentru 
că întârziațl la o întâlnire importantă. Nu vă enervați prea 
mult! Sunteți predispus la accidente vasculare și cerebrale.Gaz metan

Soluția integramei din numărul 

precedent: B - C - D - C - PATI

NATOR - LAUR - URA - LENT - 

PRES - RG - RING - CIOLAC - 

RF - NUL - IVAR - CAR - COAFA 

- A ■ IDEAL - T - LB ■ TARSAI • 

AA - REALE - PILDA - EMU 

STEAG - IELE
Furnizarea gazului metan va fi întreruptă între orele:
- 9.00-15.00 - în Deva, str. 22 Decembrie, bl.10, 
sc,8; str. Hoția, bl.4, sc.A;
- 9.00-16.00 - în Deva, str. 22 Decembrie, de la str.
Pietroasa la capăt, conductă partea dreaptă.

Apa___________________________ ______ .___
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Energie electrică___________ __ _______________
Energia electrică va fi întreruptă între orele:
- 10.00-12.00 - în Deva, str. Crângului, Olarilor, 
Merilor.

TELEFOANE U
x'.W.V.V v; V •«'W'wi'M W..v".v:w

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725
Urqențe 112

Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955

O.J.P.G. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Săgetător

06.30-07.00 Observator (r)

Clătite cu finetti
Ingrediente: 150 g de făină, 300 ml de lapte, 2 ouă, 
3 lingurițe de unt, o linguriță esență de vanilie, 3 
lingurițe de zahăr, un praf de sare.
Mod de preparare: Se pun într-un castron ouăle, 
laptele, esență de vanilie, zahărul și praful de sare, 
se bate bine compoziția din castron, până când de
vine omogenă. Se adaugă făina, amestecând în con
tinuu la fiecare adăugare, pentru a se omogeniza. 
Se adaugă două lingurițe de unt în compoziția for
mată și se amestecă. Se pune o tigaie pe foc și în ea 
o linguriță de unt, apoi un polonic de compoziție și 
se întinde. Când începe să se rumenească pe o par
te, se întoarce pe cealaltă parte, iar când sunt gata 
se pun pe o farfurie întinsă. Se umplu cu finetti.

(Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

Venezuela, 2004)
8:50 Mamaia ieri și azi 
9:00 Ducesa din Duke 
□Street (ep. 5, dramă. 

Anglia, 1976) 
10:10 Top Super Hit (r) 
11:40 Pazvante Chionj’ 
12:00 Replay (r) 
13:00 Zack și Cody, ce viață

Hminunatăl (ep. 3, 
comedie, SUA, 2005) 

13:30 Desene animate. Club
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping
15:30 Răzbunarea lui Geron- 

0imo (western, SUA) 
17:00 Misterele din Sankt

□ Petersburg (s, dramă, 
Rusia/SUA, 2005)

18:00 Justiție militară (s).
□ Cu: David James 

Elliott, Catherine Bell
18:55 Agenda Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

Poftă bună!

20:20 Rock’n Roll Club.
Best of

21:20 în slujba națiunii (ep.

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

21:50 CSI - Crime și investi- 
Hgații (ep. 13, thriller, 

SUA, 2005)
22:45 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
23:20 Crooktyn (comedie 

! amară, SUA, 1994) 
1:25 Justiție militară (r) 
2:10 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:15 Malpertuis: povestea 

unei case bântuite 
(dramă/SF, Franța/Bel- 
gia/Germania, 1971). 
Cu: Orson Welles, 
Susan Hampshire 

4:55 Integrame după inte
grare (r)

535 Isabel, în căutarea
□ iubirii (r)

5:55 Semne (r)

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

9:10 Omul care aduce 

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

10:00 Poirot O crimă de 
Crăciun (film, r) 

11:45 La Bloc (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

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

13:00 Știrile ProTv 
14:00 Cucerirea Angliei 

Q (partea a ll-a) 
(istoric/aventuri, 
Fr./lt./Ger./Belg./Elv./Ro 
m., 1985). Cu: Herve 
Bellon, Emanoil Petruț, 
Mircea AJbulescu 

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

Joshua Morrow
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Adăpostul Domnului

. (partea a ll-a) (dramă, 
SUA, 2007). Cu: Kelly 
Rowan, Richard Burgi 

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

Vremea

20:30 Crimă la domiciliu 
(dramă, Statele Unite 
ale Americii, 2004). 
în distribuție: 

C. Thomas Howell, 
Sean Young, 
Ben Browder, 
Dedee Pfeiffer. 
Giancarlo Esposito. 
Regia: 
Brad Keller

23:45 Jugaru Shukaru. Farse 
cu Gabi Jugaru

23:15 Recuperatorii 
(acțiune/thnller, Cana
da, 1999). Cu: Casper 
Van Dien, Rick Fox, 
Catherine Oxenberg, 
Andreas Apergis. R.: 
Sidney J. Furie

1:30 Crimă la domiciliu 
l(film, r)

330 Recuperatorii (film, r) 
5:00 Jugaru Shukaru (r) 
530 La Bloc (r) 
630 Emmerdale - Afaceri 

□de familie (r)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

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

9:00 In gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s, acțiune, SUA, 

01998). Cu: Pamela 
Anderson, Molly Cul
ver, Shaun Baker, 
Natalie Raitano, Leah 
Lail

12:00 Tinerii mușchetari 
(serial aventuri, SUA 
2005). Cu: Tobias 
Mehler, Robert Shee
han, Zak Santiago 

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 MacShayne: 
învingătorul ia totul 

(polițist, SUA 1994). 
Cu: Kenny Rogers 

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Ștoicescu și 
Lucian Mândruță

2030 Un echipaj trăsnit 
(comedie, SUA, 1997). 
Cu: Dean Stockwell, 
Tom Arnold, Bruce 
Campbell. R.: Bryan 
Spicer

22:45 Joc în doi
(comedie, SUA, 2001). 
Cu: Vivica A. Fox, Mo 
rris Chestnut. R.: Mark 
Brown

0:45 Lege și ordine: Briga
da spedală (serial)

1:45 Concurs interactiv 
2:45 Observator (r) 
330 Majoratul

(comedie, Statele Unite 
ale Americii, 2000). 
in distribuție: 

Dante Basco, 
Jayson Schad, 
Brian Card, 
Mindy Spence.
Regia:
Gene Cajayon

530 Vivere
(film serial)

8:00 Spellbinder: Tărâmul 
Dragonului (r) 8:30 Tribul (doc. 
Marea Britanie, 2004) 9:00 
Jurnalul Euronews pentru 
România 9:15 Miracole (s) 
10:15 Plaja lui Măruță 12:05 
Doctor Who (s) 13:00 Spell
binder: Tărâmul Dragonului (s) 
1330 ABC... de ce? 14:30 
Tenis 15:00 împreună în 

Europa I Mag. interetnic 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:20 Desco
peră românii 16:30 Autostra
da TVR 18:00 Jurnal 1830 
Replay 19:00 Bazar 1930 
Ulița spre Europa 20:00 D'ale 
Iu' Mitică 21:00 Ora de știri 
22:10 Coolmeâ distracției 
23:10 Brigada omucideri (s) 
24:00 Ce bine e! 1:00 Replay 
(r) 1:30 Sărbătoarea tuturor 
sfinților (partea a ll-a) (film, 
reluare)

6:00 Clona (r) 7:00 Iubiri (r) 
9:00 Căpșune cu zahăr (s, Por 
tugalia, 2003) 10:15 Uzurpa- 
toarea (s, Mexic, 1998). Cu: 
Gabriela Spanie, Fernando Co
lunga, Libertad Lamarque 
1230 împotriva destinului (s, 
Mexic, 2005) 1330 Prizoniera 
(s) 14:30 Mama vitregă (s) 
1530 Iubiri (s) 17:30 Poveștiri 
adevarate 18:30 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 (sj 23:45 Montecristo (s, 

Argentina, 2006) 0:45 Pri
zoniera (r)

16.30-16,45 Știri locale

9:55 Armăsarii (dramă, Irlan
da, 2006). 1130 Dragoste de 
închiriat (romantic, SUA 
2005). 13:10 Tu și eu (dramă, 
Franța, 2006). 14:45 Femeia 
mereu deasunra (romantic, 
SUA, 2000).' 1620 Prada 

(comedie. Italia, 2006). 1750 
New York Taxi (comedie, SUA 
2004). 1930 Cinema, dnema, 
cinema 20:00 Studio 60 (Ep. 19) 
20:50 Minus 25° C (aventuri, 
SUA 2006). 22:50 Roma - La 
porțile Romei (Ep. 3) 23:40 
Roma - Să furi de la Saturn

8:00 Nemaipomenitul Tick 
(d.a.) 830 Great Artists 
9:00 O familie mare (comedie, 
SUA, 2001) 11:00 Pentru o 
cauză dreaptă (s) 12:20 Look 
who is winning 14:30 Aca
pulco Heat (s) 1530 Pitici de 
vară 1630 Baronii (s) 1730 
Bere de la gheață 1830 Știri 
Național TV 19:45 Viață de la 
gheață 20:00 țara Iu' Papură 
Vouă 20:15 lucky Luke (come 
die western, Italia, 1993) 
22:15 întruchiparea răului 
(thriller, SUA, 1995). 0:15 
Emmanuelle (s erotic)

12:00 Teo (r) 13:15 Călătoriile 
lui Sinbad (s) 13:45 Road Ru
nner - cea mai rapidă pasăre 
(s) 14:15 Ruleta destinului (r) 
15:15 Entertainment News (r) 
15:30 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 1630 Divorțați... dar 
împreună (r) 1730 Aventurile 
lui Pee Wee (corn./ av.) 19:00 
Ruleta destinului (s) 20:00 
Entertainment News 20:20 
Ruleta destinului (s) 2130 
Divorțați... dar împreună (s) 
2230 Un vârcolac american ia 
Pans (thriller/horror, 1997)

8:25 Imobiliare blitz (r) 9:45 
Spitalul All Saints (s, r) 10:45 
Tele RON 12:25 Quizzit - emi
siune interactivă 14:05 Dra
goste și putere (s) 14:40 Dra
goste interzisă (dramă, Franța, 
2002) 1625 Spitalul All Saints 
(ep. 2, drama, Australia, 1998) 
17:25 SMURD - Misiune 
îndeplinită (r) 58:00 Focus 
19:30 Mondenii (r) 20:00 CSI 
- Investigații (s) 21:00 An
chetă militară (s) 22:00
Johnny - Băiat frumos (ac
țiune, SUA, 1989) 2430 Cam
pionatul suporterilor 230 Sun
set Beach (s) 3:30 Anchetă 
militară (r)

10:00 Euromaxx (r) 10:30 
Fabricat în Germania 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale 12:00 Știri 
13:05 Misterul plăcuțelor 
de la Sinaia 14:35 Lumea 
cărților 15:40 Videoclipuri 
muzicale 16:00 Esentze (r) 
17:00 Misiune imposibilă 
(r) 17:30 Pasul Fortunei 
19:00 6! Vine presa! Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
20:00 Trenul vieții. Cu 
Liana Stanciu 22:00 High 
Life. Cu Monica Stan 23:00 
Vedetele se întreabă (r) 
23:30 Autentic live 0:30 
Interzis 230 Chat TV

(Ep. 4)

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea 1430 
Realitatea de fa 14:00 1450 
Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei. Cu 
Răzvan Dumitrescu 2030 
Realitatea de la 20:00 2035 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21.00 21:50 Ziarul 
Realității 22:00 Ultima oră 
0:50 Ziarul Realității 24:00 
Realitatea de la 24:00 J

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1030 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Landa Delta Integrale 
1230 Cele mai bune... 1330 
Curse și fiare vechr1430 Re
voluția telefonului celular 
15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 1630 Curse 1730 S- 
a născut un elicopter 1830 
Motociclete americane 1930 
Vânătorii de mituri 2030 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
21.30 Locatari morț 2230 
Fenomene stranii 2330 Isto
ria invențiilor 2430 Tehnici 
esențiale de sqxawețm 330 
Chilul automotdetor



vineri. 10 august 2007

1 tur© 3,1702 lei
1 dolar american 2,3032 le
1 irem de aur
1 dolar' australian

49,6376 lei
1,9743 lei

1 dolar canadian 2,1860 lei
1 franc elvețian 1,9282 le
1 Lira sterlin* 4,6831 le
1 Lau moldovenesc 0,1905

Bucuria de a simți muzica

B

Reguli:

In flecare 
bloc >unt 
câteva cifre 
Intre 1 ;l 9, 
stabilite 
dinainte.
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
tn a;a fel 
tncât flecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase

menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât șl pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

Începători

8 5 3 2 7
7 1 9 8

3 6 7 4 1
2 9 6 7

3 9 7 4 6
4 1

6 8 7 5
9 7 1 4 8
5 3

avansați
3

L- ■

7 6
8 5 7

5 4\ 9 1
2

5
9

6
9 4

1

4 7

4 3
7

7
9 3

8 5

■ Dirijorul Marin 
Dârvă trăiește de o 
viață prin muzică și în 
preajma ei.

Hunedoara (D.l.) - în 1953, 
când a terminat șapte clase, 
Marin Dârvâ nu a fost primit 
la nici o școala, Era, în comu
na Stejaru din Teleorman, fiu 
de chiabur. A urmat semi
narul teologic de la Curtea de 
Argeș, dar a descoperit repede 
că nu are Înclinare spre haina 
preoțească, La absolvirea Iul. 
a vrut să se angajeze, dar șl- 
a găsit loc doar printre neca- 
llflcațll care construiau, la 
Începutul anilor '60, Hune
doara. A aflat repede de corul 
combinatului șl 1 s-a alăturat. 
A devenit In scurt timp aju
torul dirijorului Constantin 
Ungureanu, care se ocupa și 
de orchestra combinatului. în

Corul Doina, împreună cu dirijorul al, la un moment festiv în 
biserica Imaculata
1962 a preluat, ca dirijor, corul 
bisericesc Doina șl, la doar 
câteva luni după asta, a cân
tat in fața Iul Teoctlst, pe 
atunci episcop de Arad. A 
urmat liceul (seminarul nefl- 
indu-i recunoscut ca studii),

Conservatorul. A fost dascălul 
câtorva generații de elevi de 
la grupul școlar șl, din 1982, 
a Început să compună. întâi 
imnuri liturgice, apoi concerte 
religioase. „Din nevoie”, recu
noaște el. „Singurele imnuri

cântate pe atunci In biserici 
erau puțin mai lungi, compuse 
pentru biserici mari, șl preo
tul trebuia să se oprească din 
slujbă pentru ca noi să ter
minăm un anumit pasaj. Am 
creat imnuri mal scurte, care 
acum sunt cântate In multe 
biserici din România. Am 
adunat șl colinde vechi, mai 
puțin cunoscute, din zona 
noastră".

în '89, corurile pe care el le 
dirija s-au... autodesființat. 
Cel de la Doina s-ău reunit 
Insă și, din pasiune, 40 de 
oameni, tineri și mal puțin 
tineri, dar cu aceeași dragoste 
de muzică, se Întâlnesc să 
cânte. Nu-1 obligă nimeni să 
facă asta și nici nu-i plătește 
nimeni. Bucuria lor e, singu
ra, de a fi împreună și de a-și 
împărtăși aceeași pasiune. Și 
Marin Dârvă continuă să le fie 
alături.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

l

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

începători

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
749812563 
568379412 
432587691 
856194327 
917623854 
6 7 12 38 94 5 
294765138 
385941276

Avansați

Zice că e nepotul lui Decebal
■ Cunoscut ca fiind 
spaima SPP-ului, Faur 
Isaia a protestat ieri, la 
Deva

Tiberiu Stroia_______________
tlberlu.itrolaglnformmedla.ro

Deva - Faur Isaia, omul 
care l-a stropit cu cerneală pe 
fostul președinte Constanti- 
nescu, pretinde că a dezlegat 
Codul lui Da Vinci și cere 
analiza. ADN a lui Decebal. 
Prezent, ieri, la Deva unde a 
depus o plângere împotriva 
statului român care nu-i re
cunoaște dreptul de a fi ur
mașul legitim al lui Decebal,

Faur Isaia a afts să demons
treze În Piața centrală a ora
șului. "Am cerut să se facă 
săpături în interiorul cetății 
Deva unde știu sigur că este 
înhumat Decebal. Am desco
perit acest lucru cu ajutorul 
Codului lui Da Vinci. Cu toa
te acestea Judecătoria Deva a 
respins cererea mea conside
rând-o nejustificată”, a de
clarat Isaia. Pentru a fi mal 
convingător Isaia a montat pe 
un panou o copie a celebrei 
Mona Lisa, alături de alfa
betul român și o poză a sa 
făcută în perioada cât a fost 
închis. “în detenție am citit 
prima dată Codul lui Da Vin
ci. Atunci am înțeles că peste

Faur Isaia

tot avem simboluri. Le-am ex
plicat judecătorilor, în cere
rea mea, că Decebal a fost fra
tele geamăn al lui Isus. Și că 
eu sunt stră-stră nepotul lui

Decebal. Dar ei nu au ținut 
cont de calculele și teoriile 
mele. Drept pentru care am 
chemat din nou statul român 
în instanță”, spune Isaia.

Expoziții

B

Deva. Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane din municipiul Deva 
găzduiește o expoziție itinerantă ce 
include 164 de piese, vechi de 
3500 de ani. aparținând Culturii 
Zuto Brno-Gârla Mare, specifică 
sfârșitului epocii bronzului. Vizita
torii pot vedea vase de lut, unel
te, obiecte de podoabă, jucării. Pro
gramul de vizitare este între orele 
9-17, prețul biletului fiind de 3 lei 
(adulți) sau 1,5 lei (copii, elevi, stu
denții.

Hațeg. Astăzi, în sala de ședințe 
a CL Hațeg, la ora 17, va avea loc 
sesiunea de comunicări științifice 
.Țara Hațegului-760 de ani” și 
lansarea monografiei Tării Hațegu
lui.
Brad. Astăzi, Casa de Cultură din 
Brad va găzdui de la ora 16, lansa
rea volumelor „Anotimpurile Ago
rei' și „Bănișorul mitic” ale lui 
Tiberiu Vanca, eveniment urmat de 

I vernisajul expoziției de insigne a 
Hobby-Club din Deva. Sâmbătă, în 
același spațiu, la ora 13 se va 
Jansa volumul „No, hai! Călători 

prin Apuseni” scris de Corina Vlad 
Diaconescu, Rodica Vătăman 
Subțirelu și Dan Liviu Mut.

Spectacole
Hațeg. Astăzi în cadrul „Zilelor 
Orașului Hațeg' sunt programate 
manifestări în piața din centrul 
orașului: Târgul meșterilor populari 
(ora 16), spectacol folcloric (ora 
19). iar de la ora 22, în Pădurea 
Sifvuț. se vor derula concertele 
susținute de Impact. Cristina Rus. 
Akcent și Nicola. Sâmbătă. în cen
trul orașului, de la ora 13. se vor 
desfășura: demonstrații de judo.

concursul „Tinere 
Talente Hațegane”; 
de la ora 15 - un 
spectacol folcloric 
susținut de Lidia 
Benea, Eugen Mihă- 
ilă, parada modei și 
muzică ușoară. De 
la ora 22, în Pă-
durea Silvuț, se vor 
derula concerte 
susținute de Ana 
Lesko, 3rei Sudest, 
Trident, Compact. 
Duminică, mani
festările vor începe 
la ora 12, în centrul 
orașului. Sunt pro
gramate demon
strații ale pompie
rilor SPSU și alrf 
echipelor de prim- 
ajutor CPU Hațeg; o paradă a por
tului popular; un spectacol folcloric 
având invitați de renume: Veta 
Biriș, Sava Negreanu-Brudașcu, 
Pera Bulz, Ținu Veresezan; un foc 
de artificii.
Deva. Astăzi, în Piața Cetății., 
începe „Târgul Cetății 2007”. Cu 
începere de la ora 18 este pro
gramat un spectacol folcloric, 
recitalul sibianului Alin Popa și con
certul Andrei. Mâine de la ora 20, 

vor avea loc concerte live: Forever, 
Sexy, Raluca, Celia, Symbol, La 
Strada Dance, concertul susținut 
de Cassa Loco și foc de artificii. 
Duminică, la ora 1J, se va 
desfășura Concertul Fanfarei din 
Ghelari.
Brad. Azi, în Piața Centrală, de la 

ora 17, au loc concerte susținute 
de Andra, Daniela Gyorfi, Triton; 
animație și jonglerii pe catalige; 
discotecă. Sâmbătă, 11 august, in 
Parcul Tineretului, de la ora 16, se 
vor desfășura prezentări și demon
strații cu arme medievale al^ Ca
valerilor de la Mediaș; dans de 
societate; concursul „Devoratorii 
de virșli”, concerte susținute de 
TNT, Direcția 5. Doru Tudoruț; dis
cotecă. Duminică, 12 august, în 
Parcul Tineretului, de la ora 16, vor 
avea loc: premierea tinerilor 
brădeni cu rezultate școlare 
deosebite; spectacol folcloric 
susținut de Elena Evsei, Traian 
Ilea, Valeria Codorean, Maria 
Tudor; concert Anna Lesko; dis
cotecă și foc de artificii.
Certeju de Sus. Spectacolul de 
închidere a Festivalului Internațion

al de Folclor pentru Copii și Tineret 
„Carpatica”.
Șoimuș. Sâmbătă, 11 august, de 

la ora 11, la Camping Șoimuș se 
desfășoară serbarea „Zilei Cimen- 
tistului".

Cinciș. „Ziua Siderurgistului” va fi 

marcată la baza de agrement 
„Casa Albă" din Cinciș, pe parcur
sul zilelor de 11. 12 și 15 august. 
Transportul salariaților siderurgiști 
și al famiilor acestora va fi gratu
it și va fi asigurat după următorul 
program: plecare de la Hotel Rus
ca între orele 8-10 și plecare de la 
Casa Albă din Cinciș, între orele 
18-20. în weekend sunt progra

mate întreceri sportive, iar miercuri 
muzică de divertisment.
Geoagiu-Băi. Complexul Băile 
Daco-Romane organizează Sum
mer Party. în Clubul Tarabostes. 
sâmbătă, de la era 22.

Spoit
Hunedoara. Festivitatea de pre
zentarea a lotului echipei FC Cor- 
vinul Hunedoara, urmată de meci
ul Corvinul - Minerul Lupeni, sâm
bătă, ora 10.45, la stadionul 
Michael Klein din Hunedoara. 
Cinciș. Sâmbătă vor avea loc Con
cursul , internațional de popice 
(competiție la care participă 
echipele SC Koszlog (Ungaria), Jiul 
Petrila, Siderurgica Hunedoara) și 
Finalele campionatului intern de 
fotbal „Cupa Siderurgistul”. Finala 
la fotbal pentru locurile 3-4 se va 
desfășura de la 9.30 la 10.30, iar 
finala pentru locurile 1-2 are loc de 
la 10.45 la 11.45. Duminică par- 
ticipanții vor putea urmări Cam
pionatul intern de popice „Cupa 
Siderurgistul"
Aninoasa. Cupa Minerul și Cupa 
României la Tir cu arcul, vineri, 
sâmbătă și duminică la Aninoasa, 
cu participarea celor mai puternice 
cluburi din țară și a unor echipe 
din Serbia, Cipru, R. Moldova și 
Slovenia.
Brad. Azi se desfășoară Cupa 
Bradului la Bowling la Clubul Strike, 
iar sâmbătă, de la ora 16, în Par
cul Tineretului, are loc o demon
strație de karate a clubului Empi 
Karate din Brad.
Geoagiu- Băi. Ștrandul, ce dispune 
de miniparc de joacă pentru copii, 
teren de tenis și jocuri acvatice, 
este deschis după următorul pro
gram orar: luni 9-21: marți, mier
curi, joi. vineri 08-03; duminică 8- 
19.

Deva. Ștrandul 
din Deva este 
deschis zilnic, în
tre orele 8 și 20. 
Intrarea costă 5 
lei (adulți), 3 lei 
(elevi cu vârsta 
peste 14, stu- 
denți și pension-
ari), 2 lei (copiii 
cu vârsta până la 
14 ani). Pentru a 
beneficia de redu
ceri studenții și 
elevii trebuie să 
prezinte carnetul 
de student sau e- 
lev, iar pensio- 
narii-cuponul de 

pensie.

turism
Munții Retezat. Au unele din cele 
mai frumoase priveliști din Europa 
sud-estică. Masivul este traversat 
de multe poteci turistice marcate 
pentru amatorii de drumeții. Caba 
nele turistice din jurul parcului vă 
așteaptă.
Locuri de adăpost:
Cabana Pietrele, 1480 m altitu
dine, pe Valea Stânișoara, în 
pădure de conifere. Două corpuri 
de clădire și căsuțe din lemn, 150 
locuri.- Apă de izvor, lumină elec
trică de la generator.- Bufet, can
ton silvic.
Cabana Gențiana (1670 m), 30-70 
locuri, pe Valea Pietrele. Apă de 
izvor. Nu are curent electric.
Cabana Cascada (980 m), situată 
în zona Cârnic, 35 locuri. Oferă 
masă. Apă curentă, curent electric. 
Pot fi lăsate în siguranță autotu
rismele celor care urcă câteva zile 
pe munte.
Cabana Gura Zlata (775 m), mo

dernizată. Are și căsuțe din lemn. 
Apă curentă, lumină, restaurant. 
Situată pe o terasă, deasupra Râu
lui Mare.
Cabana Buta (1580 m), aflată 
aproape de limita pădurii. Bufet, 
apă de izvor. Nu are curent elec
tric.
Cabana Baleia (1410 m), situată 

la marginea poienii omonime. 
Bufet, apă de izvor. Nu are curent 
electric. Tot în poiană se află un 
canton silvic modernizat.
Ministațiunea Râușor (1200 m.i.

1 Hotel cu 30 locuri, restaurant.

Popasul Narciselor (localitatea 
Sălașu de Sus), pe drumul spre 
Cârnic.
Casa de vânătoare Câmpușel (pe 
Valea Jiului de Vest), accesibilă 
dinspre Câmpu lui Neag.

Cabana Cheile Buții (900 m). 
Restaurant, cazare 28 de locuri, 
curent electric, apă curentă, 
piscină. Cu aprobare, pot fi folosite 
cantoanele silvice, casele de vână
toare, casele Academiei de la Gura 
Zlata, taberele de copii de la 
Brădățel. Se poate cere adăpost în 

'colonia Tomeasa.
în drum spre cabana Gura Zlata 

întâlnim cabana Dumbrăvița.
Numai în cazuri dificile se poate 
solicita ajutor la Casa-laborator 
Gemenele din cadrul Rezervației 
științifice.
Centrul Salvamont Petroșani îi 
anunță pe turiști ca, în caz de 
rătăcire sau accidentare, să ape
leze numărul de telefon 0725- 
82.66.68 sau 0 SALVAMONT.

I

tlberlu.itrolaglnformmedla.ro
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Drumeții în 
Munții Sureanu

• Reguli, vizitarea Parcului Natural Gră
diștea Muncelului-Cioclovina se face pe 
drumurile deschise accesului public și pe 
traseele turistice marcate cu semne con
venționale specifice, cu respectarea even
tualelor restricții. Camparea în parc este 
permisă numai în locurile special amena
jate și semnalizate corespunzător. (V.l.)

Accesul în parc
Costești (O.O.) - Parcul Natural Grădiștea 

Muncelului-Cioclovina (APNGM-C) poate fi 
vizitat numai de cei care achită un tarif de 
vizitare. Valoarea acestui tarif se propune 
de către APNGM-C se aprobă de către 
autoritatea publică centrală pentru protecția 
mediului și se percepe la punctele de acces 
și control Costești, Sibișel, Boșorod, Ponor, 
Crivadia, Peștera Bolii, sau pe teritoriul 
parcului, de către persoanele legitimate de 
APNGM-C. Excepții de la plata tarifului de 
vizitare fac localnicii care dețin terenuri în 
parc și dovedesc cu acte, persoanele care 
circulă în și spre satele aflate în interiorul 
parcului, copiii sub 7 ani sau cei care par
ticipă la acțiuni organizate în colaborare cu 
administrația parcului, persoanele aflate în 
interes de serviciu sau acreditate de admi
nistrația parcului și persoanele cu handicap. 
Vor achita 50% din valoarea biletului de 
vizitare elevii, studenții și pensionarii.

De peste un an, în zonă funcționează un post 
de jandarmi montani în sprijinul turiștilor

Strict interzis!
Costești (V.I.) - în locurile de campare 

sunt interzise săparea de șanțuri în jurul 
corturilor sau utilizarea oricăror materiale 
de origine vegetală (cetină, ferigi, mușchi) 
sub corturi. De asemenea, sunt interzise 
amenajarea unor vetre de foc în afara celor 
stabilite de către administratorul locului de 
campare și procurarea lemnului de foc în 
afara celui asigurat de administratorul locu
lui de campare. Strict interzisă este și dis
trugerea sau degradarea panourilor informa
tive și indicatoare, precum și a plăcilor, 
stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe 
traseele turistice. Iar cei care distrug sau 
degradează refugiile, adăposturile, podețele, 
sau a oricare alte construcții sau amenajări 
de pe teritoriul Parcului vor primi amenzi 
usturătoare.

Călătorie printre ruine dacice
■ Atracțiile Parcului 
Natural Grădiștea 
Muncelului-Cioclovina 
sunt cetățile dacice.

sg. maj. Olimpiu Oltean

Costești - Dacă urcăm pe 
valea Grădiștei, în partea 
dreaptă este prima mare ce
tate dacică, Cetățuia Costești, 
construită cu mare precizie, 
pe un deal, la cota de 561 
metri. Sistemul de apărare al 
cetății se baza pe succesiunea 
a trei tipuri de fortificații: val
uri de pământ, un zid de pia
tră gros de trei metri, flancat 
de trei bastioane, și o dublă 
palisadă ce înconjoară partea 
de sud a înălțimii. Platoul cel 
mai înalt este ocupat de două 
turnuri-locuință, construite 
din blocuri de piatră și 
cărămizi, la care se ajungea 
urcând pe o scară monumen-
tală.
Cetatea Blidaru ,

Situată pe culmea Blidaru
lui (703 metri), fortificația 
cuprinde două incinte, unite 
între ele, având împreună șase 
turnuri puternice. Prima ce
tate ce ocupa platoul superior 
al dealului, are o forma trape- 
zoidală, fiind prevăzută cu

Marele sanctuar circular de la Sarmizegetusa Regia (Foto: m i.)

patru turnuri exterioare, pla
sate pe colțuri. Intrarea se 
făcea prin tumul I, astfel con
cepută încât să împiedice 
desfășurarea forțelor ina
micului. în interior se păs
trează urmele unui turn locu
ință. Spre vest de prima cetate 
a fost concepută cea de-a doua, 
având forma pentagonală.

Caii sunt folosiți pentru transportul celor necesare traiului

Trasee în Munții Șureanu
■ Ghete, rucsac, pele
rină și un fluier, lucruri 
care nu trebuie să 
lipsească în drumeție.
SG. MAJ. VASILE lORDACHE

Costești - Unul din traseele 
acciesibile mai mult pe timp 
de vară este cel de la Costești- 
Cetatea Sarmizegetusa Regia- 
vârful Godeanu- Steaua Mare- 
Șaua Șinca. Traseul este mar
cat cu o cruce roșie și poate 
fi străbătut în 10 - 11 ore. 
Traseul începe din zona de 
agrement Costești și urmează 
valea Grădiștei 8 kilometri, 
până în satul Grădiște, unde 
drumul se bifurcă. Traseul 
continuă spre dreapta până la 
Valea Albă (încă 7 km). Până 
aici se poate urca cu mașină 
de teren. De aici plecați spre 
Valea Albă, pe jos, 5 kilo
metri, până la Sarmizegetusa 
Regia. Din Sarmizegetusa 
Regia poteca nu mai este bine 
marcată, dar traseul se poate
continua pe muchia Căpră- 
reața, până în Muncel, de 
unde marcajul dispare. Pen
tru a continua traseul, tre
buie să urcați până în culme, 
unde se află un drum antic, 
folosit de oamenii zonei pen
tru a ajunge la stână. Pe acel 
drum se poate ajunge în 45 de 
minute pe vârful Godeanu, 
iar de aici în Șinca, unde 
traseul întâlnește triunghiul 
roșu, care duce la cabana 
Șureanu.

Un alt traseu, cu plecare tot 
din Costești este Cetatea Bli-

Aici, atrage atenția sistemul 
platformelor de luptă de pe 
laturile de nord și de vest, cu 
cazemate. De pe înălțimea Bli
darului, în zilele senine, poate 
fi urmărită cu ușurință orice 
activitate desfășurată în jurul 
Cetățuii sau în interiorul ei. 
Pentru a străbate însă cu 
piciorul distanța ce le separă, 
este nevoie de un oarecare 
efort, astăzi măsurat în apro
ximativ o oră de mers și 
câțiva stropi de transpirație, 
în antichitate, pentru un even
tual dușman, drumul era 
incomparabil mai anevoios și 
mai scump plătit.
Drumeție de neuitat

Urcușul spre cetate începe 
de pe malul stâng al Apei 
Grădiștii, imediat în stânga 
podului, unde se află piciorul 
Dealului Făeragul. Cetatea Bli
daru a fost de natură milita- 
tră, prezentând un puternic 
complex de apărare, dar și o

cisternă pentru apă unic în 
lumea dacică. Mergând pe 
valea Grădiștii, trecând de sa
tul Grădiște, veți descoperii 
cetatea Fețele Albe și cetatea 
Sarmizegetusa Regia, aflate 
sub vârful Godeanu, pe 
muchia Muncelului.

Pe lângă cetățile dacice, în. 
zonă, datorită stăpânirii pă-i 
mânturilor de către oamenii 
care au colonizat culmile 
muntoase acum 3500 de ani, 
s-au format peisaje extraor
dinare, rezultate datorită felu
lui de viață îmbrățișat de 
oameni, într-o comuniune per
fectă cu natura. în cadrul par
cului sunt permise vânătoarea 
și pescuitul, dar numai cu 
acordul parcului și al admi
nistratorilor fondurilor de vâ
nătoare și pescuit. Parcul este 
menit să apere mediul și din 
această cauză vânătoarea se 
face rațional, pe suprafețe 
restrânse.

Godeanu. Traseul este marcat 
cu linie albastră și poate fi 
parcurs în 14 -15 ore. Traseul 
pornește din Costești, dar nu 
urmează Valea Grădiștei, ci 
urcă spre Cetatea Blidaru pe 
culmea dintre valea Făiera- 
gului și Valea Grădiștei. Tra
seul este bine marcat, iar 
după aproximativ 45 de mi
nute se ajunge într-o poiană, 
unde o variantă scurtă, de 400 
de metri, ne duce în cetatea 
Blidaru spre stânga, iar 
traseul principal continuă 
spre dreapta, prin punctul 
numit La Vămi, unde se află 
două turnuri dacice recent 
descoperite. Odată ce treceți 
de aceste turnuri, lăsați în 
urmă complexul de apărare al 
cetății Blidaru și continuați 
drumul pe culme, spre satul 
Târsa. Sat de munte, răsfirat 
pe platforma Luncanilor.

După ce străbateți satul, vă 
îndreptați spre Poiana Omu
lui, unde pe partea dreaptă se 
află o stână. Traseul continuă, 
spre stânga, spre vârful Rudii.

în prezent, în zonă mai există câteva sate cu gospodării răsfi
rate pe culmile muntoase

Pe parcursul drumului, din 
Poiana Omului spre vârful 
Rudii, există mai multe sălașe,
locuințe folosite pe timp de 
vară de către sătenii din sat
ul Federi, care împreună cu 
stânile pot fi folosite ca refugii 
pe timp ploios sau viscol.

Din vârful Rudii continuați 
pe culme, spre sud, spre vâr
ful Meleia, unde de asemenea 
se găsește o stână, poate cea 
mai frumoasă din Parcul Na
tural Grădiștea Muncelului -

daru- Poiana Omului- vârful Oferitul este îndeletnicirea de bază m zonele de mimte

/

♦
Cioclovina. Din vârful Melea 
se continuă pe culme, spre 
stânga, spre Steaua Mare, un
de traseul se întâlnește cu tra
seul Costești - Cetatea Satmi- 
zegetusa Regia - vârful Godea
nu - Steaua Mare - Șaua Șinca.
Respectați regulile

în concluzie la cele prezen
tate aș vrea să recomand 
turiștilor care vizitează zona 
să urmeze traseele turistice și 
să respecte regulile Parcului
Natural Grădiștea Muncelului 
- Cioclovina. Astfel, în prezent 
se poate campa doar la poar
ta de vest a cetății Sarmizege^ 
tusa sau, dacă vă prinde 
noaptea pe traseele mai sus 
menționate vă recomandăm 
să intrați la o stână pentru a 
nu fi nevoiți să campați în 
locuri care ar putea fi 
frecventate de urși. De aseme
nea, turiștii care nu respectă 
regulile de campare și de pro
tecție a mediului pot fi 
sancționați de către jandar
mi montani și rangeri parcu-
lut



„Surzi" la violența din sport

• Au bătut SUA. Reprezentativa mas
culină de polo a României a învins, ieri, 
cu 11-10, echipa similară a SUA, la 
turneul final al Ligii Mondiale de polo de 

: la Berlin. Cu această victorie, România a 
■ terminat pe locul doi în grupa A și va 
, întâlni, în semifinale, cel mai probabil

echipa Australiei. (MF)
K
; • Amenzi. UEFA a amendat, ieri, grupă- 
!’ rile Hajduk Split (Croația) și Buducnost 
i- Podgorica (Muntenegru) pentru „incidente 
>■ între suporteri", la meciul din primul tur

preliminar al Cupei UEFA, de luna trecută. 
'■ Hajduk va trebui să achite o amendă de 
I 18.300 de euro, iar Buducnost â fost 
j amendată cu 6000 de euro. (MF)

Accidentat la mountain-bike

■ Multe cluburi din ju
deț au refuzat să asculte 
recomandările pentru 
combaterea violenței.

ClPRIAN MARINUJ 
cipr ian. mari nu tglnfomiinedla.ro

Deva - Flagelul violenței pe 
stadioane și în sălile de sport 
dă mari bătăi de cap auto
rităților, dar este tratat cu 
superficialitate de cluburile 
din județ. Componenții Comi
siei Județene de Acțiune 
împotriva Violenței în Sport 
s-au întâlnit ieri, la sediul Pre
fecturii Hunedoara, pentru a 
găsi soluții și a propune 
măsuri de combatere a feno
menului. Eforturile autorită
ților au fost însă un fel de 
vânare de vânt, pentru că s-au 
lovit de dezinteresul clubu
rilor. Numai cinci cluburi din 
județ - FC CIP Deva, Corvinul 
Hunedoara, Mureșul Deva, 
Jiul Petroșani și CFR Mar- 
mosim - din peste 40 și-au 
trimis reprezentanți la această 
întâlnire, deși au primit invi
tații.
Educație sau forță

Faptul că violența cucerește 
tot mai mult teren în cadrul 

Toplița (C.M.) - Un participant la com
petiția de aventură pe biciclete montain- 
bike „Carpathian Adventure 2007” s-a acci
dentat, ieri, în timp ce străbătea un traseu 
din Retezat și a fost salvat de jandarmii 
montani și salvamontiști. „Competitorul j 
prezenta entorsă la piciorul drept și a fost 
preluat din zona în care s-a accidentat, 
Șaua Plaiului Mic, de către o echipă de sal
vamontiști și transportat, timp de 40 de 
minute, până la Cabana Buta. De la cabană 
ja fost preluat cu atv-ul de un echipaj de 
jandarmi montani și transportat pe o dis
tanță de 18 km, până la Popasul Toplița, 
unde se află tabăra organizatorilor. Per
soana rănită este în afara oricărui pericol, 
fiindu-i acordate îngrijiri medicale la locul 
de campare”, a precizat ofițerul de relații 
publice a IJJ Hunedoara, sublocotenent 
Nicolae Răducu. „Carpathian Adventure 
2007” se află la a șaptea ediție și se ; ,
derulează în perioadă 8-12'august, în zonă 1 Ț’ 
Câmpu lui Ncag, dar este’pentru prima dată

Jiul Petroșani - Oțelul Galați: scandări cu caracter obscen la adresa arbi- 
trilor și oficialilor. 
Jiul Petroșani - Rapid București: stări tensionate în rândul suporterilor ambe

lor echipe, echipa Rapid a fost nevoită să părăsească stadionul în Autospe
ciala Jandarmeriei, datorită eliminării unui număr de 5 jucători ai echipei 
Rapid și oprirea meciului de către arbitru înainte de finalul meciului.
Jiul Petroșani - Dinamo București: echipa Dinâmo a părăsit stadionul în 
Autospeciala Jandarmeriei din cauza ostilităților suporterilor echipei gazdă 
manifestate față de echipă și oficialii dinamoviști.___________________________

Jiul Petroșani - CFR Cluj: afișare de bannere cu caracter provocator de către 
. j Șgggterji echipei Jiul Petroșani. _____________________ -
i ^oryJtjul Hunedoara - U Cluj: âvarjgea autocarului echipei U Cluj.

când are loc în Munții Retezat.

competițiilor sportive din țară 
a părut să-i preocupe cu 
adevărat pe reprezentanții 
autorităților. Marieta Ilcu, 
directorul DSJ Hunedoara, a 
arătat că în ultima vreme se 
constată o accentuare a atitu
dinilor agresive nu numai la 
nivelul suporterilor, ci și al 
conducătorilor de club și a 
prezentat obligațiile ce revin 
organizatorilor competițiilor 
în privința securității. „ANS 
și DSJ condamnă aceste ma
nifestări, întrucât confrun
tarea sportivă impune un cli
mat de fair-play și de respect 
al adversarului. De aceea, DSJ 
a finanțat și organizat împre
ună cu Academia Olimpică 
Română o serie de acțiuni cu 
țintă clară spre acest flagel. S- 
a Urmărit educarea viitorilor 
sportivi, a practicanților ama
tori de sport și a dezvoltării 
spiritului de fair-play în rân
dul suporterilor”, a precizat 
Ucu.

Tot ideea educației l-a atras 
și pe subprefectul Cristian 
Vladu, președintele Comisiei 
Județene de Acțiune împotri
va Violenței în Sport. „Am 
copii care joacă fotbal și de 
fiecare dată când au meciuri 
la Brad sau Crișcior, echipa 
lor este victima violențelor.

Suporterii Jiului le-au creat dificultăți jandarmilor la multe par
tide disputate la Petroșani (Foto: t Mânu)

Violența se manifestă încă din 
școală, de la echipele de copii 
și juniori și de acolo trebuie 
pornit cu eradicarea ei. E 
nevoie ca Inspectoratul Școlar 
să le ceară profesorilor de 
sport să schimbe mentalitatea 
copiilor, să-i învețe fair-play- 
ul și nu să-i incite, cum se 
întâmplă acum”, comenta 
Vladu.

Mai pragmatici, dar și mai 
realiști, s-au arătat reprezen
tanții Jandarmeriei care au 
punctat că este nevoie de 
înăsprirea pedepselor pentru 
violență și de sporirea măsu
rilor de.securitate. „Nu este 
normali opoziția opiniei pu
blice față de înăsprirea măsu

rilor de securitate pe sta
dioane. Jandarmeria a inițiat 
un proiect legislativ care 
prevede adoptarea unor mă
suri punitive severe, pentru 
combaterea violenței în sport. 
Este necesar ca toate sta
dioanele să aibă sisteme de 
supraveghere video”, afirma 
genaralul de brigadă Viorel 
Sălan, inspector șef al IJJ 
Hunedoara.

Din păcate, toate propune
rile și proiectele autorităților, 
cu excepția forței Jan
darmeriei, se pot dovedi ine
ficiente în combaterea violen
ței; întrucât prea puține 
cluburi au avut reprezentanți 
la aceste dezbateri.

Etapa l-a, 1 septembrie 2007_________

HCM Roman - Tomis Constanța

U Jolidon Cluj - Rapid CFR București

HC Zalău - Oțelul Galați

CSM Sibiu - CSM Cetate Deva

Rulmentul Urban Brașov - HC Dunărea

- Brăila

-HCM Baia Mare - Astral Buzău
* CSM Sf. Gheorghe - Oltchim Rm. Vâlcea

Etapa a ll-a, 5 septembrie 2007___ >

Tomis Constanța - Oltchim Rm. Vâlcea - , 

Astral Buzău - CSM Sf. Gheorghe

HC Dunărea Brtăila - HCM Baia Mare

CSM Cetate Deva - Rulmentul Urban

\ Brașov

Oțelul Galați - CSM Sibiu

Rapid CFR București - HC Zalău

HCM Roman - U Jolidon Cluj

Etapa a lll-a, 9 septembrie 2007

U Jolidon Cluj - Tomis Constanța

HC Zalău - HCM Roman

CSM Sibiu - Rapid CFR București 

Rulmentul Urban Brașov - Oțelul Galați 

HCM Baia Mare - CSM Cetate Deva

CSM Sf. Gheorghe - HC Dunărea Brăila 

Oltchim Rm. Vâlcea - Astral Buzău

Etapa a IV-a, 12 septembrie 2007

Tomis Constanța - Astral Buzău

HC Dunărea Brăila - Oltchim Rm. Vâlcea 

CSM Cetate Deva - CSM Sf. Gheorghe 

Oțelul Galați - HCM Baia Mare

Rapid CFR București - Rulmentul Urban 

Brașov

HCM Roman - CSM Sibiu

U Jolidon Cluj - HC Zalău

Etapa a V-a, 16 septembrie 2007___

HC Zalău - Tomis Constanța

CSM Sibiu - U Jolidon Cluj

Rulmentul Urban Brașov - HCM Roman 

HCM Baia Mare - Rapid CFR București

CSM Sf. Gheorghe - Oțelul Galați 

Oltchim Rm. Vâlcea - CSM Cetate Deva 

Astral Buzău - HC Dunărea Brăila

Etapa a Vl-a, 29 septembrie 2007

Tomis Constanța - HC Dunărea Brăila 

CSM Cetate Deva - Astral Buzău

Oțelul Galați - Oltchim Rm. Vâlcea 

Rapid CFR București - CSM Sf. Gheorghe 

HCM Roman - HCM Baia Mare

U Jolidon Cluj - Rulmentul Urban Brașov 

HC Zalău - CSM Sibiu

Etapa a Vll-a, 6 octombrie 2007

CSM Sibiu - Tomis Constanța 

Rulmentul Urban Brașov - HC Zalău

HCM Baia Mare - U Jolidon Cluj 

CSM Sf. Gheorghe - HCM Roman 

Oltchim Rm. Vâlcea - Rapid CFR București 

Astral Buzău - Oțelul Galați

HC Dunărea Brăila - CSM Cetate Deva

Etapa a Vlll-a, 27 octombrie 2007

Tomis Constanța - CSM Cetate: Deva 

Oțelul Galați - HC Dunărea Brăila 

Rapid CFR București - Astral Buzău 

HCM Roman - Oltchim Rm. Vâlcea 

U Jolidon Cluj - CSM Sf. Gheorghe 

HC Zalău - HCM Baia Mare

CSM Sibiu - Rulmentul Urban Brașov

Etapa a IX-a, 10 noiembrie 2007

Rulmentul Urban Brașov - Tomis Constanța 

HCM Baia Mare - CSM Sibiu

CSM Sf. Gheorghe - HC Zalău 

Oltchim Rm. Vâlcea - U Jolidon Cluj 

Astral Buzău - HCM Roman

HC Dunărea Brăila - Rapid CFR București 

CSM Cetate Deva - Oțelul Galați

Etapa a X-a, 3 ianuarie 2008

Tomis Constanța - Oțelul Galați

Rapid CFR București - CSM Cetate Deva 

HCM Roman - HC Dunărea Brăila

U Jolidon Cluj - Astral Buzău 

HC Zalău - Oltchim Rm. Vâlcea

CSM Sibiu - CSM Sf. Gheorghe 

Rulmentul Urban Brașov - HCM Baia Mare

Etapa a Xl-a, 6 ianuarie 2008_________
HCM Baia’Mare - Tomis Constanța |
CSM Sf. Gheorghe - Rulmentul Urban | 

Brașov
Oltchim Rm. Vâlcea - CSM Sibiu
Astral Buzău - HC Zalău |

HC Dunărea Brăila - U Jolidon Cluj
CSM Cetate Deva - HCM Roman |

Oțelul Galați - Rapid CFR București S
6

Etapa a Xll-a, 12 ianuarie 2008_______
Tomis Constanța - Rapid CFR București j 

HCM Roman - Oțelul Galați

U Jolidon Cluj - CSM Cetate Deva |

HC Zalău - HC Dunărea Brăila

CSM Sibiu - Astral Buzău
Rulmentul Urban Brașov - Oltchim Rm. J | 

Vâlcea

HCM Baia Mare - CSM Sf. Gheorghe

Etapa a Xlll-a, 19 ianuarie 2008
CSM Sf. Gheorghe - Tomis Constanța
Oltchim Rm. Vâlcea - HCM Baia Mare !

Astral Buzău - Rulmentul Urban Brașov

HC Dunărea Brăila - CSM Sibiu

CSM Cetate Deva - HC Zalău

Oțelul Galați - U Jolidon Cluj

Rapid CFR București - HCM Roman

tglnfomiinedla.ro


srarr /ivineri, 10 august 2007

Hagi a trecut primul examen; • Regret. Site-ul oficial al grupării 
Zaglebie Lubin a scris, după ce FC Steaua 
s-a calificat în turul trei preliminar al Ligii 
Campionilor, că în meciul de la București, 
scor 2-1 pentru „roș-albaștri", s-a demon
strat încă o dată că nu mereu cel mai 
bun câștigă.

împușcați
Buenos Aires (MF) - 

Doi suporteri ai echipei 
River Plate au fost îm
pușcata miercuri, de o 
bandă rivală, și unul 
dintre ei se află în stare 
critică, a anunțat un 
purtător de cuvânt al 
spitalului Pirovano.

Cu atenție
București (MF) - Căpi

tanul echipei Steaua, 
Mirel Rădoi, a declarat, 
miercuri, după obține
rea calificării în turul 
trei preliminar al Ligii 
Campionilor, că dubla 
manșă cu Bate Borisov 
nu trebuie tratată cu su
perficialitate, deși „roș- 
albaștrii” sunt conside
rați favoriți în fata cam
pioanei Belarusului.

Valentino Rossi 
(Foto: EPA)

Acuze

Mirel Rădoi (Foto: epa)

Roma (MF) - Fiscul 
italian 11 acuză pe ș
pilotul de motoci- i
dism Valentino Rossi i
de o evaziune fiscală I
de 60 de milioane de 
euro. în perioada 
2000-2004.
Direcția de Impozite I
din regiunea Marche i
îi reproșează lui i
Rossi, care și-a mutat i
domiciliul în Marea :
Britanie, în anul I
2000, că nu a i
dedarat o mare 
parte din veniturile i
sale obținute din 
activități prestate în :
Italia, mai ales în 
domeniul publicității.

■ „Regele" a dus 
Steaua la un pas de Liga 
Campionilor, după ce a 
trecut greu de Zaglebie.

București (MF) - Antreno
rul echipei Steaua, Gheorghe 
Hagi, a declarat, miercuri, 
după meciul cu Zaglebie Lu
bin, din turul doi preliminar 
al Ligii Campionilor, că echi
pa trebuie să ajungă în gru
pele competiției, iar pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv 
nu are voie să greșească.

„Trebuie să ajungem în 
grupe, n-avem voie să greșim. 
Steaua e foarte mare, a de
monstrat-o în seara asta la 0-1. 
Pe zi ce trece ne completăm 
și arătăm mai bine. Vreau să 
felicit jucătorii pentru munca 
depusă, pentru caracterul ară
tat. Nu e ușor să remontezi cu 
o presiune foarte mare. în 
seara asta ne-am dat seama 
toți că avem un adversar bun, 
campioana Poloniei. Steaua 
are puțin mai multă experien
ță, suntem și mai valoroși, Zi 
de zi echipa arată ceva în 
plus. Am arătat o forță că am 
putut să revenim de la 0-1. Și 
publicul și-a jucat rolul său. 
Avem posibilități enorme, 
încă suntem la început de 
drum”, a spus Hagi.

Acesta a adăugat că în pri
ma repriză polonezii au avut 
un jucător în plus la mijloc.

Nu mai e stresat
Inverness (MF) - Fotbalistul Marius Nicu- 

lae, care a primit, ieri, din partea unui tri
bunal federal, dreptul de a evolua la 
formația scoțiană Inverness, a declarat că a 
fost extrem de stresant, „mai rău decât la 
loviturile de departajare”, să facă apel pen
tru a obține permisul de muncă.

„Sunt încântat că am obtinut permisul și 
cei de la Inverness m-au susținut foarte 
mult. Sunt nerăbdător să pun pe mine 
echipamentul și să joc alături de coechi
pierii mei. Până acum, tot ce am putut face, 
a fost să joc în meciurile școală de la antre
namente și a fost frustrant”, a spus Niculae.

Glgl Becall (Foto: fan)

„l-am subestimat"
București (MF) - Fundașul 

polonez al FC Steaua, Pawel 
Golanski, a declarat că forma
ția sa a subestimat puțin e- 
chipa Zaglebie Lubin în man
șa secundă a turului doi pre
liminar al LC, scor 2-1, dar 
se bucură că până la urmă nu 
au existat consecințe nedo
rite, informează cotidianul 
Dziennik.

„A fost un meci fierbinte. 
Golul înscris de Zaglebie a 
făcut ca emoțiile să fie mari

Refuz. Impresarul și fratele lui 
Ronaldinho, Robert de Assis, a declarat, 
pentru un site brazilian, că AC Milan a 
oferit 60 de milioane de euro pentru 
achiziționarea internaționalului brazi- 

I lian, dar FC Barcelona a refuzat.
(Foto: EPA)

Enigmă
București (MF) - Diego 

Rebagliati, un reprezen
tant al clubului Sporting 
Cristal, a declarat că gru
parea nu a primit nicio 
înștiințare oficială în le
gătură cu eventualul 
transfer al peruanului 
Miguel Villalta la Dina
mo, informează site-ul 
peru.com.

„Echipa nu va renunța 
la un jucător de impor
tanța lui Villalta”, a spus 
oficialul grupării Spor
ting Cristal. El a precizat 
că, pentru ca fotbalistul 
să plece la altă echipă, ar 
trebui ca Sporting Cris
tal să primească „o ofer
tă prea bună și absolut 
de nerefuzat din punct de 
vedere economic”.

Gică Hagi a trecut de primul „hop" major la Steaua (Foto: epa)

„Polonezii au avut un om în 
plus la mijloc, tactic vorbind, 
în prima repriză. în a doua 
repriză lucrurile s-au schim
bat”, a menționat Hagi.

Tehnicianul stelist a pre
cizat că portarul Robinson 
Zapata are personalitate, de
oarece nu s-a pierdut după 
golul polonezilor. „Zapata a

Fericit Becali iarăși atacă
* 3

București (MF) - Finanța
torul FC Steaua, Gigi Becali, 
a declarat, miercuri, după ce 
echipa să a reușit calificarea 
în turul trei preliminar al 
Ligii Campionilor, că dacă 
directorul general al FC Di
namo, Cristian Borcea, nu a 
spart televizorul de necaz, el 
își taie capul.

Becali a mai afirmat că este 
foarte fericit și că după mar
carea golului doi nu a mai 
avut emoții. „Sunt super fe
ricit, a fost extraordinar, ne-am 

până la final. Nu ne aștep
tam ca Zaglebie să joace atât 
de bine, mult mai bine decât 
la Lubin. Am trecut și prin 
momente grele în acest 
meci, când am fost domi
nați, dar pauza ne-a adus 
liniște. Probabil am subes
timat-o puțin pe Zaglebie și 
era să ne coste. Din fericire, 
n-au fost consecințe ne
plăcute. Zaglebie a făcut un 
meci foarte bun”, a spus 
Golanski.

Românii, în finală
Duisburg (MF) - Echipajul 

de canoe 4 al României, în 
componența Iosif Chirilă, 
Andrei Cucul ici, Silviu Si- 
mioncencu și Loredan Popa, 
s-a calificat, ieri, în finala 
probei pe distanța de 1.000 m 
din cadrul Campionatelor Mon
diale de kaiac-canoe de la 
Duisburg.

Sportivii români au câști
gat șeria în care au concurat 
cu timpul de 3:29.979, devan
sând echipajele Germaniei și 
Ungariei și obținând califi
carea directă în finală.

Obiectivul delegației Româ
niei la Mondialele de kaiac- 
canoe de la Duisburg (8-12 au
gust) este obținerea a două 
medalii în probe olimpice, 
două în probe neolimpice și 
calificarea în cât mai multe 
probe pentru Jocurile Olim- 

demonstrat că e un portar de 
valoare. Un portar poate să 
greșească, dar el are personali
tate, nu s-a pierdut și o să facă 
lucruri bune”, a adăugat Hagi.

Gheorghe Hagi a explicat 
de ce l-a introdus în teren pe 
Dorel Zaharia și l-a lăudat pe 
fundașul polonez Pawel Go- 
lanski. „Aveam nevoie de 

calificat, am făcut și puncte. 
După golul doi nu am mai 
avut emoții. Mi-a fost frică la 
0-1, dar mi-am pus speranțele 
în Dumnezeu. La 1-1 am spus 
«Ce-o vrea Dumnezeu», am 
dat noi gol și la revedere ei. 
Mai contează jocul echipei? 
Am bătut, deci extraordinar 
au jucat, ca pe sârmă au 
jucat. Asta am vrut, să închi
dem jocul”, a completat Be
cali.

Finanțatorul stelist a men
ționat că a fost impresionat

„Știam că vom reveni"
București (MF) - Mana

gerul sportiv la FC Steaua, 
Adrian Ilie, a declarat că a 
avut încredere că echipa va 
reuși să revină și să treacă 
mai departe, deși în minu
tul 29 era condusă de Za
glebie Lubin cu scorul de 1-0, 
pe teren propriu. „Jucătorii 
au crezut în ei până la ca
păt, au avut puterea să re
vină de la 0-1. Nu mi-a fost

Romanii s-au dovedit a fi mai rapizi decât adversarii lor (Foto: epa)

pice de la Beijing din 2008. La 
JO de anul viitor se califică 
primele șase echipaje din 
finala fiecărei probe. Sportivii 
români care nu reușesc să 
prindă un loc pentru JO-2008 

omul proaspăt, să se bată în 
față, așa cum a văzut și cel de 
sus, patronul. Golanski arată 
la fiecare meci din ce în ce 
mai bine”, a spus Hagi, care 
a menționat că nu știe dacă 
fundașul Dorin Goian va fă 
apt pentru partida cu Poli 
Iași, din cauza unei întinderi 
la spate.

de portarul Robinson Zapata, 
despre care a spus că „și-a 
scos” banii, la fel ca atacan
tul Dorel Zaharia.

„Au dat gol după un fault 
la portar. Cel mai mult mi-a 
plăcut Zapata și apoi Ovidiu 
Petre, care m-a impresionat. 
Zaharia și Zapata deja și-au 
scos banii, 500.000 și un mi
lion, cât am dat pe ei. Neaga 
m-a dezamăgit azi, dar o 
să-și revină, iar Dică nu prea 
mi-a plăcut”, a adăugat Be-, 
caii. | 

teamă pentru că știu foarte j 
bine echipa și știam că va • 
reveni. Jucătorii au reacțio
nat foarte binș. Jucătorul 
meciului, în opinia mea, 
este Rădoi. Zaharia a fost 
o schimbare inspirată, asta 
e meseria lui: să dea goluri. 
Dacă te califici nu e așa 
important jocul unui sin
gur fotbalist, ci al întregii 
echipe”, a spus Ilie.

în cadrul CM, mai au șansa 
să meargă la Olimpiadă dacă 
ocupă unul dintre primele 
două locuri Ia Campionatele 
Europene din mai 2008, de la 
Milano

peru.com
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Vând ap. 2 camere (03)

imo
• țeremaiutate, etaj 1, Deva, Mărăști, lângă 
Poliția oraș, ușă metalică, 2 balcoane închise, 
transformat modem cu living și oficiu bucătărie 
în balcon, gresie, faianță, contorizări. Tel. 225376, 
0727/152818.

• Deva, Kogălniceanu, bL P7,etaj 4, sc. 1 
renovat complet, greși . mțâ entaală 
tenrică geamuri termopan, uși noi, preț la 
vedere. Tel. 0752/429379, 0H7/WM3L 
(1/3L07)

• Deva, zona Miorița, confort 1, contorizări apă 
gaz, preț 140.000 lei. Tel. Tel. 223336. (T)
• u —tona OM. Relații la tel. 
0723/487720.(7)
• 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 Zamflrescu, 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 GQjdu, 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.0745/786578(AO)
• Deva, et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ron, tel. 215212. (Al)
• balcon tachis, 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 ron, 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, 

_na ret, preț 135.000 RON, neg, tel. 221712, 
W4/305661. (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, pneț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, contorizări, balcon închis, preț 135000 
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)

• sta. ZmAukm bloc de cărămidă, etaj 1, cu 
balcon închis, parchet gresie, faianță, reparti
toare, zonă liniștită, ocupabil imediat preț 
135.000 lei neg., tel. 0745/302200, 0723/ 
2514980254/232808 (A4)
• zona Gojdu - central, cu centrală termică, 
termopan, fără modificări, preț 135000 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)
urgent apartament 2 camere, zona Astoria, etaj 
bun, cu balcon, centrală termică, termopan, uși 
schimbate, totul nou, renovat recent ocupabil 
imediat, preț 108.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0723/251498 232808 (A4)
• zona L Creangă ■ ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți, preț 165.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0745/302200,232808 (A4)
■ urgent dec, camere cu parchet contorizări 
integrale, etl, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231800,0740/317314. (A9)
• dec, contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231300. (A9)
• dec, modificat parchet CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva, preț neg., tel. 231300,0740/317313. 
(A9)
• dec, amenajat integral, (gresie, faianță, 
parchet CT, uși interioare schimbate, 
termopane), et3, zona Mărăști Deva, preț 50.000 
Euro, tel. 231300,212.141. (A9)
• urgent sdec, et. intermediar, zona Gojdu, 
Deva preț 135.000 Ron, tel. 212.141. (A9)
• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• urgent Deva, plata Imediat tel. 215212. (Al)
• urgent apartament 2 camere, în Deva zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, 
Bălcescu, se oferă de la 120.000 lei până la 
160.000 lei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață, tel. 0730/474275,0723/251498 232808 
(A4)
• dec, el intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva tel. 231300. (A9)

• dec, zona Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et bun, preț 185000 Ron neg» tel. 
0745/786578 (AO)
• dec, zana Trident 2 băi, parchet gresie, 
faianță, CT, termopane, preț 215000 Ron neg, 
teL 0745/786578 (AO)
• dec, zenaLiSaculu, 2 băi 2 balcoane, renovat 
gresie, faianță termopan, oașaM redat preț 
180300 Ron neg, teL 0745786578 (AO)
• Deva, ritaaceutari, et 1 decomandate. 2 băl 2 
balcoane, CT, parchet st 84 mp, preț62 000 eun, 
tet 0726/710903. (Al)
• decomandate, et 3, CT, parchet gresi- 
e+faianță, st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Bălces
cu, preț 175 000 ron, neg, tel. 0721/593403. (Al)

• dKMtaeMc CT, et 8 zona Bălcescu, preț 
170 000 ron, neg, tel. 0740/210780. (Al)
• Mlhal Viteazul, dec, et 2, 2 băi, parchet 
bucătărie mare cu gresie și faianță, ocupabil 
imediat preț 65000 euro, teL 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec» neamenajat 2 băl, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț 
175000 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)
• eta| 1, bid. Decebal • Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopa sarchet gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62580 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)
• decomandata, 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 idtracentrală, 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)
• decomandata zona Dorobanți, etaj L cu 2 băi, 
2 balcoane, centrală termică, modificări, bloc 
nou, zonă liniștită, preț 210.000 lei neg, tel. 
0723/251498 0788/165702,232808 (A4)
• ingont preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă tel. 
231800. (A9)
• doc, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță, spoturi), 
termopane, etl, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg., tel. 0740/317314. (A9)
• doc, boxă și garaj sub bloc, zona T. Maiorescu 
Deva, preț 75000 Euro, tel. 231800, (A9)
• doc, 2 băi, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg, tel. 231800. 
(A9)
• doc, 2 băi, et intermediar, zona CEC Deva, tel. 
231800. (A9)
• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et3, zona 
Kogălniceanu, preț 185000 Ron, tel. 231800. (A9)
• doc, amanalit integral, baia mare (gresie, 
faianță, vană), baia mică (gresie, faianță, cabină 
de duș), bucătăria amenajată, balcon închis, 
parter înalt zona Pieței centrale Deva, preț 
218000 Ron, teL 231808 (A9)
• doc, bucătăria (parchet laminat faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva, preț neg, 
teLZ31808 (A9)
• doc, hol central CT, etl zona Li fiaoău. Deva, 
preț neg. teL 231800 (A9)
• doc, 2 băl contorizări integrale, et interme- 
tăar, garaj sii> bloc, zona Bălcescu, preț neg, teL 
231808 (A9)
• orioc, rereare cu parchet CT, et2, zona 1 
Decembrie, vedere spre btaevard, preț 1754100 
Ron, teL 231800 (A9i
• dac, amanetat 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat zona Spitalului Deva, tel. 
231800. (A9)

AutoCord
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Ungă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490. (A10)
• SH0, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• canini, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613366.0788/040.490. (A10)

Vând ap. 4 camere (07)

OM, Bd. 22 dec, teUtMC Q254 22 45 M
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Consultanții 
noștri de 
vânzări, la 
dispoziția ta! 
Mihaela 
Stroia 
0720 - 400 438 
Anca Bobora 
0721- 513 871 
Sorin Flori 
0720 - 487 389

te ajutăm să fii 
si tu numărul 1!

Pentru că 
suntem 
numărul 1

• dac, zona M.T., et. intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță, termopan, 
complet contorizat preț neg., tel. 0745/786.578. 
(A0)
• lagant Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet gresie, faianță, totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandata, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet gresie, faianță, bine întreținut 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165 703.0745302200,232808 (A4)
• dacemandtac «tai 1, zona CarpațL contorizări, 
parchet fără modificări, 2 băi. vedere la stradă 
liber, preț 195000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702, 0254/232808 (A4)
• preferim mre vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă, teL 231808 (A9)
• dac. Hac nou, S100 mp, amenajat sfii occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță, parchet 
laminat) et2, zona Mărăști, Deva, preț 268000 
Ron neg» teL 231808 (A9)
• dac, 2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg, tel. 231800. (A9)
• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• dac, S-100 mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg, tel. 231800,0745/511.776 (A9)
• sdec, camere cu parchetCT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Devă preț 165.000 Ron, tel. 
231808 (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)
• lagmț Deva, P+1,3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp ocupabilă imediat 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• preferim spre vânzare în Devă tel. 231800. 
(A9)
• urgent 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă ST-1000 mp, zona Ceangăi Devă preț 
150.000 Euro neg., tel. 231800. (A9)
• vlăto Deva, la cheie, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231800,0740/317313. (A9)
• construcție veche și teren $-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231800. (A9)
• vU, construcție nouă amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg» tel. 231800. (A9)
• 2 camere, bucătărie, 2 bă', CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva, preț 300.000 Ron, tel. 231800. (A9)

Vara asta, 
dragostea din tine

aprinde
i
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ON JURNAL
•» *

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

Vând case la țară (17)
• casă la 10 km de Deva, apă gaz, telefon, cablu 
tv, încălzire centrală garaj, anexe, grădină viță 
de vie, drum asfaltat preț negociabil. TeL 
0354/103010. (T)

• casă veche, 3 camere, nelocuită în localitatea 
Pojoga, comuna Zam, preț 25.000 lei. Tel. 219314. 
CT)

• casă curte, fântână grădină grajd, teren 
arabil la 16 km de Deva și Volvo 244, CI, numere 
noi. Tel. 0721/614402. (T)

• lagenț 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)

• tteren, 2+1,03 ha, ST-100, Vața, preț 28000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/D40.490. (A10)

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

& SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE

AURORA I.F.N. S.A.
Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru
• Pamaram unor afaceri > cani de lucru
; y beneficia de credita gifirmele nou înfiii

li

•Investiții | 
I fără activitate I s

nedta.ro
tavww.huon.ro
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EUGEN MIHÂJLA, DORINA CERNEANȚU, 
VIORICA BUDAC ȘTTFANOVICI

- FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „CARPA
TICA": parada portului popular, spectacol 
prezentat de formații din Franța, Turcia, 
Cipru, Bulgaria, România, Israel, Ungaria, 
Serbia, etc.
- PARADA MODEI Șl MUZICA UȘOARA: „La 
Strada Dance", „Symbol" șl „Raluca"
- PĂDUREA SILVUȚ - ora 22.00.
- Spectacol de muzlcâ ușoară: ANA LESKO, 3 
SUDEST, TRIDENT, COMPACT

YWER1 -10 AUGUST
Cănind orașrtd - on 16.00
- Cuvântul de deschidere al D-lui Primar 
McotoeTvniș
- Târgul meșterilor populari - participare 
locaiâ, județeană și interjudețeană
- Șc Gen. 'Ovidiu Densușlanu": vizitarea 
Expoziției de pictură și sculptură șl a 
Muzeului .Țârii 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 susținut de Ansamblul 
Bucura - Hațeg: Elena Molsescu, Andra 
Costea, Robert Bâltean, Remus Talfeș, 
Cornel Râmbetea, grupul vocal .Clrezu” 
din com. Berthelot
Invitați: MARIA HURDUZEU, ANCA 
UNGURAȘ, ROBERTA CRINTEA
- PĂDUREA SILVUȚ: ora 22.00
- Muzică ușoară: IMPACT, CRISTINA RUS, 
AKCENT, NICOLA cu trupa

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

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, Mărtinești, 
Orășt e, Sântana - Arad, Ilia, Oțelu Roșu, 
Vulcan, Arad, Hunedoara, etc.
SOUȘTl: VIORICA BRĂNDUȘAN, 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 HOMORODEAN, ILIE DAVID
Cu participarea extraordinară a soliștilor: 
VETA BIRIȘ, SAVA - NEGREAN BRUDAȘCU, 
PERA BULZ, ȚINU VEREȘEZAN 
MANIFESTĂRILE SE VOR ÎNCHEIA CU UN 
FOC DE ARTIFICIU

(106748)

E U n O - S AL AR I I IN ROMANIA

im.rli.l Wtmi

ANDAJEAZA AMCAJEAZA ANCAJEAZA
MUNCITORI CALIFICAȚI IN MtSIRHU

Cerințe;
Cv, recomandări, seriozitate
Olerimi
salariu motivant, loc de munca stabil (BUCUREȘTI), asigurare medicala, cazare’, ore 
suplimentare.

RAMAI ACASA ALATURI DE CEt DRAGI

MUZEUL CIVILIZAȚIE! DAGH 
SI ROMANE IM: VA

• idtracentral 70 ha, ST- 240, 7+ depend., 
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• + garai 4 camere (parter+etaj), Ribița, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• + anex», ST- 70+1500, 3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• 8 cotpui+șură 1,2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• + ură 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• + depemfap, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20300 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• lemn, J camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3 cernere, 2 ha, ST-80, Musanj, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• +dapendnța, 3 camere + bale, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22300 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490.  (A10)
• cărămidă, 3 camere+baie, 2 ha, ST-60, Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. 
(A10)
• ri0M camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 4 camere, 03 ha, ST-100, București, 
preț 30300 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. 
(A10)

• drtmldM camere+baie,0,2 ha, ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 2 camere, 0,5 ha, ST- 50, Dealul 
Tăului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040490. (A10)
• cărămidă, 4 camere, 0,5 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, S camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(Aim

Vând garsoniere (19)
• zona Sala Sporturilor, et.2/4, ușă metalică 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 
62.000 Ron neg., tel. 0745/786578 (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 Bălcofcu Nou, dec., et. bun, parchet 
laminat termopane, contorizări, gresie, faianță 
preț 120.000 Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)
• zona 22 Decembrie, dec., ST-45 mp, parchet 
CT, amenajată preț 125.000 Ron neg., tel. 
0745/786578 (AO)
• itgmi, D»va, b-dul luliu Maniu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată 
convector, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)
• amenajată stil occidental și mobilată etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

-- --------------------------------------------------------------------

S.C. SEWS-ROMÂNIA DEVA S.R.L
Angajez* pontru fabrica din Deva personal

Modificat pontru poziția da:

CONFECȚIONER CABLAJE AUTO

• EaM |a mbNI ■mbmmA 
’■ • CalBIcnre la locul Nmdț
■ M«tariul de încadrare plecând de 

ta 910 lai;
* bonus de prezența iii minim 85 
de lei;

. •Sposittavechime; ndeinrtoțli
. da tola Stata; -

: "MKS smpllMlMI plătite dublu 
- (i^norftaatiiu wita denoâpta; 
' ’Tfchatedennisă.
I Wunannis graprif n»«ț-i.l trifl 
•npejețtl;

Cântfni șl cabinet medical;

* Condiții de lucru la standarde 
■MtaMi Intr-un mailu Uri

CERINȚE:
■ Disponibilitate pentru munca tn 
3 schimburi;
■ Minim 8 clase;
■ Stare buni de sănătate;

> îndemânare, flexibilitate, serio
zitate.
SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- 
țl depui GV-ul ia Poarta Fabrldl 
din CALEA ZARANDLILUI, NR. 
166 (DN 7), DEVA.
Informat suplimentare puteți 
obttnțHa numlrulde telefon

’ (104527) j

închirieri auto 
începând 
de la prețul <fe~

68 de lei
wnw

Asociația județeană a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Hunedoara, 

cu sediul In Deva, str. G. Coșbuc, nr. 21, jud. Hunedoara, 

anunță ca vacante douâ posturi de cabanier $1 inprljltor 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)

Organizează
CONCURS

Pentru ocuparea următoarelor posturi:

• RKHMNT la ComparthnaaM AdMții PtMka
-în data de 17 august 2007, ora 11,00. 

Condiții de participare:
- studii superioare de specialitate (tehnice, economice, juridice);

- utilizarea unei limbi de circulație;
- utilizări PC;
- experiența în domeniul achizițiilor publice constituie un avantaj.

ANUNȚ ANGAJARE
Societate comercială angajează 

șoferi orofgșioniști 
cu atestat și vechime pentru capete tractor:

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

(106730)

• semldec, 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, 
gresia 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 
moderne, etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0743/013971. (A2)
• zona hotel Deva cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupabilă foarte 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)
• wgont cu sau fără amenajări, tel. 231.800. (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. 231.800,0740/317.313. (A9)
• In Deva, amenajată Integral (gresie, faianță 
parchet laminat, spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231.800,511.776. (A9)
• dac. camart cu parchet laminat, bala (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată, zona Gojdu. preț 88.000 Ron, neg., tel. 
Q740/31Z313. (A9)

• 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. (AO)
• In Deva, DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786.57S. (A0)
• In Deva, la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0745/786,578 (A0)
• ki SântandreL ST- 1C.OOO mp, FS-100 m, se vinde 
și parcelat, preț 25 euro/mp neg.,

. tel0745/786.578. (A0)
• 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)
• Intravilan, Zăvoi la stradă st 600 mp, gaz, apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
• Intravilan In localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte la zl, 
ideal pentru construcție hale, Investiție, parce
lare, tel,0740/535095,0788/165703,232808 (A4) 
preluăm spre vânzare terenuri In Deva, tel. 
231.800. (A9)
• In Sântuhalm, 5-4520 mp, FS-22 m la DN7, In 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231.800. (A9)
• parcela a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231.800. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, garsonieră In Deva, zonele: Gojdu. 
Progresului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei oănă 115.000 lei, în funcție de 
amenajări, etaj șl 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. (T) 
a vând 4 parcele de circa 750 mp flecare, Hune
doara, apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită 
25.000 euro/parcela. negociabil, tel. 0723/005657. 
CD

SC D&C Food 
Ingredients SRL PL 

Hunedoara

______Angajează______

Reprezentant 
Comercial

Cerințe:
■ Permis categoria B
- Disponibilitate la program 
prelungit
■ Studii medii, superioare

■ Operare PC
Se oferit:
■ Pachet salarlal motivant
- Mașină de serviciu
- Telefon de serviciu
CV se trimit la fax: 0254/719.717 
sau la virpil.oaveladsc/foodlnare- 
rtmts ro și
darvavram*zeela ndia.ro.

(106560)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CLI
Fiecare sâmbătă Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacâ ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/ cumpârat/ Închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
8. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu ■ 

d'il Decebal;
6. Cepromin;

Orăștie ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ola ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Stntuhalm ■ SC Mureș Aliment

Slmeria ■ Librăria situată In 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. g

-în data de 17 august 2007, ora 9,00.

Condiții de participare:
- permis de conducere categoriile B, C, D;

- experiență în domeniu minim 3 ani;

- disponibilitate la program prelungit și deplasări în afara localității. 

Depunerea dosarelor de înscriere se va face până la data de 16 august 
2007, ora 10,00.

Informații suplimentare la sediul instituției din Deva, Str. 1 Decembrie, -] ■ 
nr. 39 sau la telefon 0254/216750. 'lw>

(107123 I

• Intravilan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231.B00. (A9)
• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800. 
(A9)
• Blălenl 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040,490. (A10)
• ST-1SM, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613366, 0788/040.490. (A10)
• DN Dm-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad-Deva, 03 ha, SăJIștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 03 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• BradOradea, 1 ha, Intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613366, OWA/nan 490 „io!

• preluăm spre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejirtnile Devei tel. 
231800. (A9)
• ST-30 mp, amenajat (parchet laminat 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231300. (A9)
• S-30 mp, Bd22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neg, teL23L800. (A9)

Vând alte imobile (27)

• S-432mp, amenajată Integral, teren 1700 mp, 
preț neg., tel, 0745/511.778 (A9)
• 03 ha, ST- 250, comuna Vața, preț 150300 Euro, 
tel '54/61-i +b- )788/D40430. (Aii))

imobile chirii (29)

Cumpăr teren (22)

• ofar spre închiriere casă la curte, pentru doi - 
două eleve. Relații la tel. 0722/959383,218747. CD

• 5 hectare la șosea. Deva sau împrejurimi, plata 
Imediat, tel. 215121. (Al)
• urgerrt, teren Intravilan șl 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 
(AC

• ofvr spre închiriere hală industrială 700 
mp, situată în Brad, construcție nouă acces 
DN, birouri 90 mp, Instalat uUrtăi; Relații la 
tel. 0728/078090. (7/3107)

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

• primesc In gazdă o elevă ofer cameră 
separată Tel. 212400. (T)
• dac, zona Zanfiresoj.et bun, mobllatșl utilat 
pe termen lung, preț 160 euro/lună tel. 
0745/786378 (A0)
■ giraonleră Devi, complet mobilată 100 
euro/lună telefon 215212. (Al)

ndia.ro
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Asociația Județeană a Vânătorilor și

ar sediul ■> Deva, str. G. Coțbuc, nr. 21, judelui Hunedoara, anunță că 
________________angajează în condiții avantajoase un________________  

TEHNICIAN VETERINAR
gospodăria anexă de la Câpăfâna.

Pentru alte amănunte puteți lua legătura cu persoane de contact la numerele: 
0752/099088, 0752/099089

(106881)

Firmă din Timișoara
ari, dulgheri,

angajeaza

Se____
Informații la telefon 0726/780050.

• 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. 
212.141,231.800. (A9)
• dec, semlmobllat 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. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Imobile schimb (30)
• schimb apartament 3 camere, eb 3, Calea 
Aradului (Piața Verde) Timișoara, cu aparta
ment 2 camere, et. 1 sau 2, Deva sau Simeria, tel. 
0724/320508. (D

Auto românești (36)

O
. vând Dada Logan, aT ax» lunaXl, culoare gri- 
metalizat Euro 4,12.000 km, garanție extinsă 3 
ani, preț 6100 euro, negociabil. Tel. 0744/125690. 
CD

Auto străine (37)

• vând Ford Sierra 131, benzină, cu GPL 
montat. Informații tel. 0742/996656. 
(12/7.08)

• vând Opel Astra Caravan, 1,7 TDI, af 2000, 
preț 5800 euro, negociabil. Tel. 0728/838409. 
W®

• vând VW Golf 4, af 2001, motor 1,4, benzină, 
Euro 4, adus recent din Germania, extrase full, 
negru-metalizat, preț 7950 euro, negociabil. Tel. 
0723/270348. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând 2 cauciucuri complete cu jante și 
camere, dimensiuni 16,9/30, preț promotional și 
2 cauciucuri noi de 900/20. Tel. 0743/693027, 
seara. (T)

O • vând mobilă de bucătărie albă, mobilă 

sufragerie, aragaz cu 5 ochiuri, mașină de spălat 
DW. Tel. 0744/515484. (T)
• vând utgont canapea extensibilă cu ladă, 
nouă, preț negociabil. Tel. 0766/592541. (T)
• vând urgent 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)
• vând pat una persoană; pat pentru două 
persoane și comodă tv, prețuri negociabile. Tel. 
226818. (T)

Calculatoare și accesorii (51)
• vând sistem P III Celeron 766 MHz, 128 
MB/SDR, HDD 20 GB, preț 150 lei. Tel. 
0723/288282. (T)

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

• vând legume, preț negociabil; se asigură 
transportul. Tel. 0726/434097. (T).

SC REVA SA SIMERIA
Organizează în data de 15.08.2007, ora 10,00, concurs pentru 

ocuparea postului de

CONSILIER JURIDIC / JURISCONSULT

Condiții de participare:
- Studii superioare juridice
- Experiență.
Dosarele se vor depune până 
la data de 14.08.2007, ora 
12,00 la sediul societății - 
Biroul Resurse Umane și vor 
cuprinde:
- cerere de înscriere la 
concurs sau scrisoare de 
intenție
- curicullum vitae

- diploma de studii în original 
și copie
- copie după cartea de muncă
- adeverință de la medicul de 
familie cu mențiunea „apt 
pentru muncă"
- dosar plic
Informații suplimentare se 
pot obține la Biroul Resurse 
Umane, tel. 0254/260402, 
0254/260435 sau 
0729/991744, int. 23.

I

(107014)

Electrocasnice (56)

Altele (61)

Pierderi (62)

• vând flan înălțime 2 m și covor persan
3^/2/5 m, prețuri negociabile. Tel. 226818. (T)

• vând Injecții Zeel, pentru diverse afecțiuni 
reumatice. Tel. 0254/740191. (T)

• SC IMconf SRL IRa vinde brichete 
rumeguș pentru centrale termice, 
Mocuteste foarte bine lemnul, putere 
caloricâ U TeL 0720/C1582. (4/SJB)

• vând câine, rasa Doberman, vârsta 2 am, 
preț 300 lei. Tel. 0720/351071,0724/019498. 
(9/808)

• vând ladâ frigorifică Arctic cu 7 sertare, 
aproape nouă, preț 350 lei și firgider Zill, 
stare bună de funcționare, preț 150 lei. Tel. 
0254/221314.(7/9.08)

OFERTĂ!

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Marian Petru. Se declară nul. (2/9.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Marilă Patrick Matei. Se declară nul. (1/9.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Micu Ioana. Se declară nul. (5/9.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Popescu Diana Elena. Se declară nul. (4/9.08)
• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Căldare Aneta. Se declară nulă. (3/9.08)

Citații (63)
• Pârâtul Morar lulius Daniel este citat la 
Judecătoria Deva pentru termenul din 29382007, 
dosar 3008/221/2007, pentru divorț în proces cu 
Morar Nicoleta. (8/8.08)

Prestări servicii (72)
• închiriez mulnâ frigorifică pentru nunți. Tel. 
0740/420521. (T)

• organizări evenimente: nunti, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-uri pmsonaSzate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD. Relații la tel 
0721/747411 sau 0721/614425. (7/84)8)

• NOUIII 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 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 
alimentar; cerințe: cunoștințe calculator. Relații 
latei. 0722/307874. (6/&08)

> inJu

.Imn» -
ajunge aco/o 
unde trebuie

Ie așteptăm la ieflitiî Cuvântul
din Deva. B dui 22
bl 37Â, clădire Oepromte, parte cu

• SC CEPROMIN SA cu sediul in 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)
• societate comercială angajează electricieni în 
construcții; condiții: experiență, permis de 
conducere cat. B, domociliul în Deva. Relații la 
tel. 0254/225049,0749/254773. (3/1.08)
• societate comercială angajează: zidari, 
dulgheri, muncitori necalificați, șofer autobas
culantă 8x4; salar pornire 800 lei. Tel. 
0721/927176.(8/9.08)
• societate de construcții din Arad, angajăm 
muncitori cu experiență zidari, dulgheri, fierari; 
oferim salar bun, bonuri de masă șî cazare. Tel. 
0720/774755.(106386)
• tehnician electromecanic Deva, 1 post, data 
limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• tehnician energetldan, electrician Brad, 1 
post data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tehnician energetldan, electrician Deva, 1 
post data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tricolor manual Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 20.09. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• vânzător Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător Deva, 2 posturi, data limită 10.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător Deva, 2 posturi, data limită 12.0& Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzâtor Deva, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

SIMPLU
RAPID

www
GASEȘTE-p JOB) CONSTRUIEȘTE-ȚI CARIERA:

ACLAME

Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

GRATUIT

Astăzi, 10 august 2007 se împlinesc 2 
ani de la dureroasa despărțire de 
dragul nostru

VIOREL JIANU
suflet nobil, generos și iubitor. 
Comemorarea va avea loc sâmbătă, 
11 august, ora 11,30, la Cimitirul din 
str. M. Eminescu Deva.

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace și liniște.

(6/9.08)

Soția Ana cu aceeași durere în suflet anunță că în 12 
august se împlinesc 6 luni de la încetarea din viață a 
celui care a fost un bun și minunat soț

ALEXOI GHEORGHE ADALBERT
îți voi păstra mereu în sufletul meu vie amintirea ta.

• vânzător Huiedoara, 1 post data limită 20.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător Hunedoara, 1 post data limită 25.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător Hunedoara, 3 posturi, data limită 
15.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător Orâștle, 2 posturi, data limită 15.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător Orățtle, 2 posturi, data limită 31.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător Petroșani 3 posturi, data limită 30.08.
Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător Vulcan, 3 posturi, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• vopsitor Industrial Deva, 1 post, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• vopsitor Industrial Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• vopsitor Industrial Simeria, 3 posturi, data 
limită 26.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar, pietrar Deva, 4 posturi, data limită 30.08, 
perioadădeterminată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zidar, pietrar Hunedoara, 1 post data limită 
30.08, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• zidar restaurator Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• zidar restaurator Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar rosar tencuitor Deva, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar rosar tencuitor Deva, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zidar rosar tencuitor Deva, 3 posturi, data 
limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zidar rosar tencuitor Deva, 4 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

LEGENDĂ AGENȚII 

IMOBILIARE:

AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant
Consulting 

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A10 - Liliacul
Multicom

(13/7.08)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:

e Abilități de comunicare;
e Experiență în vânzări;
e Experiență operare calculator; 
e Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

e experiența în relații cu publicul;
e persoană dinamică, cu concepție tinereasca; 
e experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275,fax 218061.
Persoană de contact: Ovidiu Trufaș

E-mail: ovidiu.trufas@informmedia.ro
(83179)

Citește! 

Cuvântul 

Liber 

ți se 

potrivește!

Informația te privește!

mailto:ovidiu.trufas@informmedia.ro
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Stare de alertă în Elveția
•Inundațiile din Asia. Cel puțin 45 de 
persoane au murit în urma inundațiilor 
provocate de o furtună tropicală în Viet
nam, în timp ce bilanțul inundațiilor 
înregistrate începând din iunie în sudul 
Asiei depășește 2.000 de victime.

Craniu de Homo erectus (Foto: epa)

Au coabitat în Africa
Paris (MF) - Homo habilis, cel mai vechi 

reprezentant cunoscut al rasei umane, consi
derat strămoș al unei forme mai evoluate, 
Homo erectus, a trăit, de fapt, în paralel cu 
acesta o perioadă lungă de timp, în Africa 
orientală. Două noi fosile descoperite de o 
echipă internațională de cercetători, coordo
nată de Fred Spoor, de la Colegiul universitar 
din Londra, pe malul lacului Turkana, Kenya, 
contrazic părerile tradiționale despre începu
turile evoluției omului. Este vorba de frag
mente de maxilar superior de Homo habilis, 
vechi de 1,44 milioane de ani, și de un craniu 
de Homo erectus remarcabil de bine conser
vat și vechi de 1,55 milioane de ani.

■ Ploile torențiale 
amenință să provoace 
inundații și alunecări de 
teren catastrofale.

Geneva (MF) - Autoritățile 
elvețiene s-au aflat în stare de 
alertă în cursul nopții de mier
curi spre joi din cauza ploilor 
torențiale care afectează țara 
de la începutul săptămânii.

Institutul meteorologic națio
nal MeteoSuisse a previzionat 
ploi torențiale de până la 100 
de litri pe metrul pătrat. Mier
curi seară, nivelul de alertă a 
fost plasat la nivelul 3, cel max
im, în zona munților Alpi și în 
regiunea Chablais. Autoritățile 
au instituit nivelul 2 de alertă 
în restul teritoriului elvețian.

Pe versanții de nord ai 
Munților Alpi, în regiunea ca
pitalei Berna și în anumite 
zone din munții Jura s-au în
registrat deja 60 de litri pe

A patra generație de clone

„Ziua Dream 
Theater"

București (MF) - Ziua 
de 30 iulie a fost decretată 
„Ziua Dream Theater” în 
întreg statul american 
Utah de către guverna
torul Jon Huntsman Ju
nior, care este un mare 
fan al trupei new-york-eze 
de rock progresiv. Guver
natorul a semnat, sim
bolic, decretul chiar în 
ziua de 30 iulie, cu ocazia 
concertului pe care trupa 
americană Dream The
ater l-a susținut în Salt 
Lake City.

Mâna mafiei
Roma (MF) - Suspiciu

nile potrivit cărora incen
diile care au devastat Ita
lia în cursul acestei veri 
ar fi fost declanșate de 
Mafie au fost confirmate 
după ce un elicopter al 
serviciului de pompieri a 
fost atacat cu focuri de 
armă iar un turn de co
municații a fost sabotat.

Bardot (Foto: EPA) '

Tokyo (MF) - Cercetătorii 
japonezi au anunțat miercuri 
că au reușit să obțină un porc 
donat la a patra generație, o 
premieră mondială pentru ani
male de talie mare care, speră 
aceștia, va aduce noi progrese 
în medicina umană. Porcul, de 
sex masculin, născut pe 23 
iulie într-un laborator de la 
Universitatea Meiji din Tokyo,

În aju
torul oilor
SțyebCMF)- Bngrtte 
Bardot (73 am), fostă 
stea a cinematografiei 
franceze, convertită în 
apărătoare a drep
turilor animalelor, i-a 
scris, miercuri, 
președintelui croat 
Stipe Mesia pentru a-i 
cere să vină în ajutorul 
oilor devenite victime 
ale secetei instalate în 
această țară. Actrița 
spune că moartea 
animalelor ar putea fi 
evitată dacă vegetația 
ar fi udată cu ajutorul 
unor bombardiere de 
apă. Până în prezent, 
au murit un sfert din 
cele 5.000 de oi aflate 
în arhipelagul Komati.

Porci donați (Foto: epa)

Endeavour a fost lansată

să se răcorească. (Foto: epa)I -------- --------------- e

■ Naveta are la bord 
șapte astronauți, printre 
care și prima învățătoare 
care merge în spațiu.

Cape Canaveral (MF) - 
Naveta spațială americană 
Endeavour, cu o masă de 2.000 
de tone, a fost lansată mier
curi conform programului, la 
ora locală 18.36 (joi, 01.36 ora 
României), în condiții atmos
ferice excelente, și se va 
îndrepta spre Stația Spațială 
Internațională (ISS). Endeav
our va amara pe ISS azi, la 
ora 17.53 GMT (20.53 ora 
României). Acest zbor are și 
o semnificație emoțională, din 
cauza prezenței în rândul 
membrilor echipajului, a Bar
barei Morgan, înlocuitoarea

Pe tron, în lenjerie intimă

Au fost torturate în Libia
Sofia (MF) - Seif al-Islam, fiul liderului 

libian Muammar Kadhafi, a recunoscut 
într-un interviu acordat Al-Jazeera că infir

mierele bulgare au fost tortu
rate în timpul detenției timp 
de opt ani în Libia. „Da, au 
fost conectate la electricitate și 
amenințate că familiile le vor 
fi persecutate”, a afirmat Seif 
al-Islam. Fiul liderului libian a 
catalogat procesul intentat 
cadrelor medicale drept o 
formă de șantaj politic, negând 
că această metodă a fost

inițiată de Tripoli. El susține că Europa a 
inițiat Jocul imoral”, iar Libia s-a folosit de 
acest caz pentru a-și rezolva problemele pe 
care le avea cu Occidentul.

Seif al-Islam
(Foto: FAN)

Londra (MF) - Prințul Har
ry, al treilea în ordinea succe
siunii la tronul Marii Britanii, 
celebru pentru stilul său de 
viață petrecăreț, a apărut pe 
coperta unei reviste de scandal 
din Statele Unite îmbrăcat 
doar în lenjerie intimă, așezat 
pe tron și înconjurat de cutii 
de bere. Ediția din luna sep
tembrie a revistei Radar l-a bo
tezat pe tânărul prinț „Dirty 
Harry” („Jegosul Harry”) și l-a

Rheinfelden (Foto: epa)

metrul pătrat în cursul nopții 
de marți spre miercuri, potriv
it MeteoSuisse.

Serviciile de protecție civilă 
erau în stare de alertă, mier
curi seară, în cantonul Berna, 
potrivit poliției cantonale, care 
a raportat „câteve sute de 
apeluri” de la cetățeni care 
anunțau indundații, drumuri 
blocate sau alunecări de teren. 
Până la ora 22.30 (23.30 ora 
României) nu fusese înregis
trată nici o victimă.

este urmașul a trei generații 
de clone.

Este pentru prima dată când 
cercetătorii reușesc să doneze 
un animal de asemenea talie 
prin mai multe generații suc
cesive, a declarat Hiroshi 
Nagashima, hiolog la Univer
sitatea Meiji, coordonator al 
proiectului. Cercetătorii amer
icani au reușit deja să obțină 
un șoarece donat la a șasea 
generație.

Scopul cercetărilor este 
obținerea de organe destinate 
transplanturilor umane, de tip
ul pancreasului, și de celule de 
porc donat care să intre în 
componența unor frătahiente 
pentru maladii uiriâne '^tate, 
precum diabetul.

Alături de ceilalți astronauți, învățătoarea Barbara Morgan (Foto: epa)

Christei McAuliffe, ucisă în 
explozia navetei Challenger, în 
ianuarie 1986, și care devine 
astfel prima învățătoare care 

portretizat drept un bărbat 
bețiv, căutător de plăceri.

Sub titlul „Necazuri cu Har
ry” se află un articol care pro
mite să dezvăluie detalii despre 
stilul de viață al „fustangiului 
Angliei”. în articol se vorbește 
despre reputația de „copil 
sălbatic”, despre altercațiile cu 
paparazzi, și faptul că superio
rii din armată și consilierii re
gali i-au cerut anul trecut să-și 
controleze comportamentul.

ajunge în spațiu. NASA speră 
că succesul acestei misiuni și 
efectul mediatic al Barbarei 
Morgan (55 ani) vor pune în

umbră recentele dificultăți cu 
care s-a confruntat agenția 
americană, în special dezvă
luirile potrivit cărora unii/* 
astronauți erau în stare de' 
ebrietate, înaintea zborurilor.

Obiectivul misiunii este 
continuarea extinderii Stației 
internaționale, prin transpor
tarea și atașarea la aceasta a 
unui nou tronson metalic de 
asamblare, de 1,58 de tone, 
care să-i mărească structura. 
Astronauții, cinci bărbați și 
două femei, vor mai înlocui 
unul dintre cele patru giros- 
coape defecte și vor instala o 
platformă externă de stocare. 
Endeavour transportă și un 
modul presurizat, care conține 
2,7 tone de hrană și echipa
mente. în timpul misiunii sunt 
prevăzute trei ieșiri în spațiu.

Coperta Radar (Foto: fan)

Redus la tăcere
Londra (MF) - Big Ben, 

celebrul orologiu din tur
nul nalatului Westmin
ster, sediul Parlamentu
lui britanic, simbol al 
orașului Londra, nu va 
mai suna timp de o lună, 
pe perioada reviziei, dar 
va continua să arate ora 
exactă. Este pentru pri
ma dată când atât sone
ria care indică ora exac
tă cât și cea care indică 
sferturile de oră vor fi 
reduse la tăcere de la 
ultima revizie a acesto
ra, în 1956, a anunțat Ca
mera Comunelor într-un 
comunicat Soneriile vor 
amuți sâmbătă, la ora 
7.00 GMT. O parte din 
mecanismul soneriei va 
fi înlocuit


