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Dosarul 
PatriarhuluiDeva (MF) - Un cotidian central va publica, mâine, o copie a dosarului de cadre al Patriarhului Teoctist. Dosa- ,£ ’ provine din arhiva C/omitetului Central al PCR, secția cadre și se află în prezent la Arhivele Naționale. Potrivit dosarului de cadre al Patriarhului Teoctist. a- cesta a „desfășurat activitate legionară, participând la rebeliune”, iar când era elev la seminar a practicat homosexu- țismul”.
Puțini admișiDeva (C.P.) - Doar 70 de candidați au reușit să treacă de examenele pentru ocuparea unui post în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Ur- 'ență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara. Instituția a scos de curând la concurs, în cea de-a doua etapă de profesionalizare, 412 locuri de muncă, /p.5

Incendii
Sântuhalm (M.T.) -
Un autoturism a luat 
foc, pe DN7, în zona 
stației de maxi-taxi 
din Sântandrei, în 
noaptea de luni spre 
marți. „Din verificările 
efectuate, s-a stabilit 
că autoturismul apar
ține lui Nicolae D., 
din localitatea Pești- 
șani, jud. Gorj, și a 
fost abandonat în 
locul respectiv în data 
de 14.08.2007, după 
ce a fost implicat în- 
tr-un eveniment ruti
er", a declarat purtă
torul de cuvânt al IPJ 
Hunedoara. Specia
liști din cadrul ISU au 
stabilit că incendiul a 
izbucnit din cauza u- 
nei țigări aruncate în 
apropierea mașinii. 
Mașina a ars în pro
porție de 80%, iar 
pagubele materiale 
sunt de 2.000 de lei. 
în aceeași noapte, în 
localitatea Peștișu 
Mare, a ars șura unui 
localnic, iar pagubele 
materiale au fost de 
5.000 de lei. Pompie
rii au lichidat incen
diul într-o oră.

își încarcă bateriile la DevaDeva (C.M.) - Cea mai bună extremă stânga din lume, Valentina Elisei, plătește acum prin mici probleme medicale „prețul” succeselor din sezonul 2006 - 2007 în care a câștigat tot ce se putea câștiga. Diagnosticată cu bursită la piciorul stâng de către me- licii unei clinici de speciali- din Austria, Elisei nu are voie să facă efort o lună și a venit la Deva, unde se simte acasă, pentru a-și încărca bateriile, /p.7
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ț își revin producătorii de mobilă

- <ântobdtfcție,-

După zece snțde declin, producția autohtonă de mobilă 
oă semne c are de revigorare, piața mobilei fiind cu 18% 
mai mare decWn anul Votat.

■ După psihoza alarme
lor false cu bombă, hu- 
nedorenii anunță acum 
accidente rutiere.Crișeior (M.T.) - „Accident rutier la Crișeior, cu două victime, prinse între fiarele contorsionate ale mașinii!” Aceas

Cea de-a șasea ediție a Taberei Uf sculptură, „Soarele în oglinda apei”, de la Zeicani și-a închis porțile. Cei șase artiști care au sculptat, timp de două săptămâni, în aer liber, au lăsat în urma lof tot atâtea lucrări monumentale « care s-au alăturat altor 40 din ’ edițiile anterioare ale taberei. /p.6
£S) WWW.hU0n.ro (Foto: S.B.)

Tunuri antitanc la Brad
■ Două tunuri antitanc 
vor fi montate în centrul 
orașului ca parte a unui 
viitor monument istoric.Brad (M.S.) - Primăria Brad va instala două tunuri antitanc în centrul orașului, acestea urmând să facă parte dintr-un ansamblu monumental ce va fi ridicat de autoritățile locale în baza unei lici
O nouă groapă de gunoi
■ In Sântuhalm, în a- 
propierea malului Cer- 
nei, oamenii aruncă tot 
ce le prisosește în casă.Deva (D.I.) - în Sântuhalm, între calea ferată și podul peste Cerna, drumul e marcat pe margini cu gunoaie. Resturi de materiale de construcții, moloz, deșeuri de plastic și textile și chiar o caroserie de autobuz se întind pe sute de metri. Situația durează de ani buni, dar până acum nu s-a 

ta era alarma dată, ieri, pe 112, de un hunedorean. Mașina de descarcerare din cadrul ISU Hunedoara, pompierii SMURD din Brad, ambulanța și polițiștii gonesc spre locul accidentului. Trec de localitatea Crișeior în ideea că probabil omul nu s-a orientat bine. Ajung aproape de loca

tații de proiecte. „Toate orașele importante âu monumente lângă care sunt instalate și tunuri. Monumentul din Brad, care va fi străjuit de cele două tunuri, va fi format dintr-un ansamblu de basoreliefuri legate de răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, Avram Iancu și Revoluția de la 1848, toate aceste evenimente având legătură cu zona Munților Apuseni”, a declarat primarul Flo
găsit o soluție. Improvizata groapă de gunoi e folosită de locuitori din Deva, Simeria sau localitățile mărginașe care, la adăpostul întunericului, aruncă aici tot ce le prisosește prin casă. Deși amenzile sunt mari, ele nu se pot aplica decât dacă contravenienții sunt surprinși asupra faptului sau dacă există martori. Garda de Mediu se bazează pe voluntari pentru a-i descoperi pe vinovați, pentru că, în aceste locuri pustii, e dificilă asigurarea pazei, /p.5 

litatea Bucureșci și nu găsesc nimic. Nu le rămâne decât să constate că de fapt e o alarmă falsă. Problema cea mai gravă este că în timp ce unii se distrează, există riscul ca în alt loc să se producă cu adevărat un astfel de eveniment rutier, iar cei care trebuie să intervină nu ajung la timp. Astfel

rin Cazacu. Monumentul va fi ridicat în cursul anului viitor, în perspectiva acestui eveniment urmând ca autoritățile să anunțe tema și licitația de proiect. Cele două tunuri antitanc, demilitarizate, au fost transferate CL Brad de la Ministerul Apărării, printr-o hotărâre de Guvern. Până anul viitor, ele vor sta în centrul orașului, în vecinătatea unei troițe din parcul localității. 

Loiiiisște central. în parcul din centrul Devei, într-unul oin tufișurile ornamentale de la marginea lui, locuiește cineva. Ziua „culcușul” e gol, dar urmele lăsate arată că ocupantul locului are vechime „in spațiu”. (Foto: D.I.)

pot muri oameni care nu primesc asistență la timp. „Este o nebunie. Ne confruntăm zilnic cu astfel de alarme false, la care trebuie să ne deplasăm. Practic, din zece apeluri primite, mai bine de jumătate sunt false”, a declarat locotenent loan Furcă, șeful Stației de Pompieri Brad.

Țeapă prin 
SMSDeva (T.S.) - Companiile de telefonie mobilă încep să-și avertizeze clien- ții despre cum să se ferească de o eventuală înșelătorie. Inițiativa acestora vine după ce, la nivel național, s-au semnalat mii de cazuri de înșelătorie prin SMS. /p.3
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•Eliberați. Cel puțin 103 persoane, 
deținute fără a fi puse sub acuzare în 
închisori americane din Irak, au fost eli
berate în ultimele săptămâni, după ce o 
comisie irakiană a apreciat că sunt nevi
novate. Deținuții au fost eliberați după ce 
au fost găsiți nevinovați de,o comisie cre
ată în luna, mai, de către pțțmierul Nuri 
al-Maliki,,,pentru a. examina dosarele per
soanelor reținute de forța multinațională.

Recrutați pe YouTube
Manila (MF) - Membrii grupării islamiste Abu Sayyaf, care acționează în sudul Filipi- nelor și sunt cunoscuți ca având legături cu al-Qaida, au recurs ia site-ul YouTube pentru a recruta noi membri și a strânge fonduri, a anunțat ieri armata. în două înregistrări video publicate pe site-ul american, membri ai grupării, care se exprimă în lim- j! ba arabă, fac apel la donatori bogați să le susțină cauza, a precizat purtătorul de cuvânt al armatei, locotenent-colonelul Bar- tolome Bacarro. într-una dintre înregistrări poate fi văzut fondatorul grupării, Abdura- jak Janjalani, alături de fratele acestuia, Khadaffy Janjalani, care au fost uciși în 1998 și, respectiv, 2006. Armata fîlipineză consideră aceste înregistrări un gest disperat al grupării, vizată de o ofensivă majoră a armatei în insulele Jolo și Basilan.

Liderul PSD, Mlrcea Gaoană
' (Foto: -EPA)

Apel la
■ Geoană: Instalarea
Unui, nou guvern e 
responsabilitatea lui 
Băsescu și a partidelor.Liderul PSD,Mlrcea Geoană, a declarat,ieri, la Reșița, că face apel la președintele Traian Băsescu pentru a creea condițiile instalării unui nou guvern, soliditatea și competența viitorului executiv depinzând de șeful statului și partidele parlamentare.„Cât de solid și cât de competent va fi viitorul guvern e responsabilitatea președintelui și a partidelor parlamentare”, a spus Geoană, care a constata că „se Încearcă o trHHsrerare a responsabilității

președintecătre PSD în ceea ce privește efectele moțiunii de cenzură”.El a arătat că a observat această situație în presă, fiind vorba de „un joc și o șiretenie”. Geoană susține că PSD nu face decât să-și exercite rolul de partid de opoziție a cărui datorie este să depună moțiune de cenzură atunci când consideră că Guvernul nu mai este capabil să răspundă așteptărilor populației.
Un nou executivMircea Geoană a afirmat că, după votarea moțiunii de cenzură, președintele Traian Băsescu ar trebui să apeleze la PSD, ca partid cu cea mai mare pondere parlamentară, pentru formarea unui nou executiv și după aceea la alții.

El consideră că „este obligația” șefului statului de ■ asigura condițiile pentru fa*  marea noului guvern. VGeoană s-a declarat nemuf țumit și de afirmațiile liderilor PD și PNL privind nepartici- parea la guvernare alături de PSD, avertizând că fără PSD m poate fi adoptată nicio inițiativă legislativă în ParlamentEl a respins și acuzațiile liderilor PD potrivit cărora Ministerul Educației ar fi repartizat mai mulți bani pentru repararea școlilor către autoritățile locale conduse de PSD, arătând că social-demo- crații dețin 40% din administrațiile locale, dar au primit 28% din fondurile alocate, cei mai mulți bani revenind tot primarilor PD și PNL.
Un summit cu dezacorduri

Obligație
Budapesta (MF) - Ungaria are obligația de a ajuta comunitățile de etnici maghiari care trăiesc în țările învecinate, a declarat luni seara premierul ungar Ferenc Gyurcsany, la Budapesta. „Ungaria are o obligație pe termen lung să sprijine și să ofere asistență acestor comunități, deoarece este mai mult decât o problemă civilă, politică sau legată de drepturile omului”, a afirmat Gyurcsany. Premierul a adăugat că, ținând cont de situația actuală, comunitățile maghiare din Ucraina și din statele fostei Iugoslavii au cea mai mare nevoie de asistență, întrucât nu se află în Uniunea Europeană.

Ferenc Gyurcsany (Foto: EPA)

Vladimir Putin
(Foto: EPA)

Poziție 
dominantăMoscova (MF) - Președintele rus, Vladmir Putin, a apredat, ieri, că Rusia trebuie să tși mențină poziția dominantă 1h domeniul aeronautic militar. „Trebuie să păstrăm obiectivul menținerii poziției dominante îh producerea tehnologiei aeronautice cu caracter militar. Rusia, care dispune de noi capacități economice, va acorda o atenție suplimentară dezvoltării tehnologiilor modeme", a declarat Putin îh deschiderea salonului aeronautic din Jukovs- ki, o suburbie a Moscovei. Prindpalele companii de profil - Sukhoi, Irkut, lliușin și Tupolev - s-au reunit de un an sub egida grupului UAC pentru a îhcerca să revigoreze industria aeronautică.

■ Președintele SUA și 
premierul Canadei nu 
s-au înțeles în privința 
Oceanului Arctic.

Montreal (MF) - Premierul canadian Stephen Harper și președintele american George W. Bush nu au reușit luni să se pună de acord în privința suveranității asupra Pasajului de Nord-Vest, din Oceanul Arctic.Cei doi lideri, care s-au întâlnit luni cu ocazia summitului nord-american de la Montebello, în Quebec, au discutat problema Oceanului Arctic, un dosar revenit în atenția publică după recenta expediție rusă prin care a fost plantat un drapel la Polul Nord.Ottawa consideră că zona face parte din apele sale teritoriale.Rusia, Norvegia și Danemarca rivalizează cu cele două țări nord-americane pentru a obține suveranitate asupra Oceanului Arctic.Zona contestată, care are 1,2 milioane de kilometri pă- trați, ar putea conține un sfert din rezervele nedescoperite de hidrocarburi.
Incidente la summitPoliția a intervenit luni seara împotriva protestatarilor adunați în apropierea stațiunii canadiene Montebello, unde liderii statelor nord-americane

Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a îndepărta demonstranții
(Foro: EPA)au discutat despre comerț, securitate și recenta criză a piețelor globale de credit.Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a îndepărta circa 150 de demonstranți de stațiunea Chateau Montebello, situată în Quebec, la 65 de kilometri est de Ottawa. Ma- nifestanții au atacat forțele de ordine cu pietre, sticle și legume, după ce încercaseră în cursul zilei să depășească barajele poliției.Planul a fost elaborat în 2005, pentru a asigura pacea și securitatea în ‘America de Nord, dâr criticii, atât cei de dreapta, cât și cei de stânga, afirmă că acesta ignoră preocu

parea oamenilor de rând și reprezintă o amenințare la adresa suveranității naționale.

Premierul Canadei Stephen Har
per și președintele Bush (Foto epa)

Judecați pen
tru reprimarea 
șiiților

Bagdad (MF) - Cincisprezece persoane, între care Aii Hassan al-Majid, supranumit Aii Chimicului vor compărea în fața înaM tului Tribunal Penal Irakian, acuzați de crime împotriva umanității comise în 1991 în reprimarea etnicilor șiiți, relatează AFP.Aproximativ 100.000 de șiiți, încurajați de coaliția internațională care a evacuat trupele trimise de Saddam Hussein în Kuwait, au fost masacrați^ în orașele Najaf, Kerbala,w Hilla și Basra pentru că s-au revoltat împotriva lui Saddam Hussein.Aii Chimicul este cu siguranță personalitatea cea mai importantă din acest proces. El este judecat alături de fostul ministru al Apărării Hachim te al-Tai și de Hussein " Rashid al-Tikriti, fostul adjunct al comandantului forțelor armate.Cei trei au fost deja condamnați la moarte la 24 iunie pentru macerarea a 182.QQOde kt®R în ‘ 1988. Ei au făcut aggfcla * sentință. Dacă peflBțrsa va fi confirmată, vor fi executați într-un interval de 30 de zile.
Pe proprie răspundere Pentagonul are 25 de obiective

București (MF) - Votul pe liste suplimentare in alte localități decât cele de domiciliu va fl exercitat la euroa- legeri numai pe baza unei declarații pe propria răspundere prin care alegătorul să precizeze că nu a mai votat în aceeași zi, iar cetățenii surprinși că votează de mai multe ori vor fi aspru sancți- •ISâți. Propunerile fac parte ' 'din măsurile de modificare a legii electorale, analizate de experții juridici ai partidelor parlamentare și reprezentanții Guvernului, în perspectiva alegerilor pentru PE.O altă propunere analizată a fost ca pe listele su

plimentare să fie înscris și codul numeric personal al alegătorului, pentru o verificare suplimentară, iar la secțiile de vot să fie afișate panouri pentru atenționarea cetățenilor asupra sancțiunilor de care sunt pasibili în cazul votului multiplu. Reglementările vor fi aprobate cu acordul măcar al majorității partidelor, dacă nu există un consens. Data de organizare a euro- alegerilor va fi anunțată de Guvern în maxim o săptămână, propunerile partidelor parlamentare fiind ca acest scrutin să aibă loc la finele lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie.

Washington (MF) - Pentagonul a stabilit 25 de obiective care urmează să fie îndeplinite până la încheierea mandatului administrației Bush, printre care implementarea planului pe termen lung de detenție a suspecților de terorism, potrivit unui document intern citat de Reuters.Numai una dintre inițiativele înscrise în documentul datat 9 august face referire directă la Irak, dar multe dintre acestea reflectă insuficiențele capacității militare, identificate în cei aproximativ șase ani de conflicte atât în Irak cât și în Afganistan.Documentul cere serviciilor de informații să își îmbunădț țeâscă rapid capacitatea de a urmări și localiza „ținte^ar-

te valoroase” - expresie care în domeniul apărării se referă la suspecți al-Qaida foarte importanți. Documentul recomandă armatei să își extindă Forțele de Operațiuni Speciale, unități implicate în operațiuni de combatere a terorismului, și să sprijine o agenție care are ca misiune descoperirea tehnologiilor de depistare a dispozitivelor exploziâfl utilizate în Irak.Documentul a fost redactat de numărul al doilea în ierarhia politică de la Pentagon, Gordon England.. „Așa cum vă puteți da seama, ținta finală este de a finaliza sau de a aduce aceste obiective la un stadiu important și ă le instituționalizăm până în decembrie 2008". a explicat eL
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! • Vernisaj la Forma. Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Deva a pre-. gătit, astăzi, publicului devean iubitor al artei penelului, la Galeria de Arte „Forma" din Deva, deschiderea unei noi expoziții. Vernisajul expoziției retrospective de pictură „70/20" a artistului Dan Vifor Pichiu va avea loc la ora 18,00. (S.B.)

Atenție la țepele prin SMS!

Se înghesuie periodic să dea examen de conducere, pentru că-i așteaptă în fața casei, pe destui dintre ei, o mașină tare. Le-au cumpărat-o părinții, au primit-o moștenire, au muncit chiar pentru ea câtva timp pe-afară. Sau, și mai rău, cred că, dacă știu unde e pedala de accelerație și cum se învârte cheia în contact, e suficient ca să se avânte pe șosele. Cred că mașina e totul și, plini de sine, se urcă la volan cu încrederea că lor niciodată nu li se poate întâmpla nimic. Dacă sunt înconjurați de prieteni, apasă pedala de accelerație până jos și inconștienta viteză împreună cu lipsa de experiență îi aruncă în primul copac. Sau în prima mașină condusă normal, cu viteză legală.Deținerea unei mașini puternice este mai mult decât o necesitate în România, unde fudulia este unul dintre destulele defecte ale sângelui latin. Cine are „mașină de mașină" crede că asta e suficient pentru a avea, sine die, un ascendent asupra celor din jur.Zilnic, buletinele de știri sunt pline de accidente, multe dintre ele soldate cu victime. Și parcă atât cei care mor, cât și șoferii sunt tineri. Tot mai tineri. Bunăoară, tânăra care ă murit într-unul. din accidentele de la Brad petrecute duminică. Ea a crezut că amicul ei, băut și fără carnet, dar Ia volanul unui BMW, prezintă suficientă încredere pentru a o aduce în siguranță înapoi.

■ Pentru a preveni în
șelătoriile, companiile 
de telefonie mobilă tri
mit atenționări.

Tiberiu Stroia
tiberiu.strola@informmedia.ro

Deva - Valul de înșelătorii prin SMS a făcut ca marile companii de telefonie mobilă să trimită mesaje prin care își atenționează clienții asupra pericolului de a fi tras pe sfoară de către așa-zișii reprezentanți ai firmei. Mesajul sună cam așa: Pentru a preveni tentativele de fraudă, nu comunicați nimănui codurile de reîncărcare sau parolele personale. La această dată, la nivel național sunt semnalate mii de înșelătorii cu ajutorul telefonului mobil.
Sistem simpluModul de operare este simplu. Abonații rețelelor de telefonie mobilă primesc mesaje cu expeditor ascuns, prin care sunt anunțați că au câștigat premii valoroase, indicându-

Companiile de telefonie mobilă avertizează în legătură cu fraudele 
prin smsli-se un număr pe care trebuie să îl apeleze. Dacă se conformează, li se indică să achiziționeze o cartelă reîn- cărcabilă și să comunice co

dul de reîncărcare, în scopul „verificării”.Producătorul de mobilă Elvila susține că este efectiv asaltat telefonic de persoane

care își revendică premiul în valoare de 4.500 de euro, constând în mobilier de lux, de care au aflat prin intermediul unui SMS. Au fost vizate de H asemenea companii precum Flanco, Altex sau Domo. Reprezentanții companiei te cer utilizatorilor de telefonfe mobilă să nu dea curs unor asemenea mesaje și să Verifice campaniile promoționale reale, prin telefon sau cu ajutorul internetului.
Nu depun plângere„Deocamdată, la nivelul județului Hunedoara nu avem semnalate astfel de situații. Gu toate acestea sunt sigur că ele există. Este imposibil ca un fenomen care se manifestă la nivel național să nu fie prezent și la noi în județ. Dar oamenii care au căzut în această capcană refuză să facă plângere. Și asta pentru că le este rușine. Este o situație frecventă în cazul îh care avem de-a face cu înșelătorii”, declară imul dintre lucrătorii din cadrul Poliției muncipiului Deva.

Examene pentru 7 eleviDeva (S.B.) - La cea de-a doua sesiune specială a tezelor cu subiect unic pentru elevii claselor a Vil-a, care a început ieri cu

Simion Molnar

proba scrisă la matematică, au fost prezenți șapte elevi din întregul județ. Numărul celor care trebuiau să susțină teza cu subiect unic în această toamnă, în județul Hunedoara, ca urmare a absenteismului de la primasesiune sau a amânării susținerii examenului, este de 41 de elevi de clasa a VlI-a. Elevii care vor luă note sub patru la aceste teze sau cei care nu se vor prezenta vor fi declarați repetenți, a declarat insp.gen.adj. Simion Molnar - IȘJ Hunedoara. Următoarele probe ale examenului elevilor de-a Vil-a se vor derula în 23 august - la Limba și literatura maternă, și în 28 august - la Limba și literatura română. Susținerea tezelor cu subiect unic se va desfășura în șase centre de examinare: Deva, Hunedoara, Petroșani, Brad, Orăștie și Pui. Centrul de corectare a lucrărilor va funcționa la Școala Generală „Dominic Stanca”, din Orăștie.

Sindicaliști hunedoreni, 
donatori de sânge
■ Acțiunea CNSLR Fră
ția a fost apreciată de 
Centrul de transfuzii, 3 
donatori fiind premiați.

Deva (M.S.) - O sută de sindicaliști membri ai filialei județene Hunedoara a CNSLR Frăția au participat la campania desfășurată de această organizație sindicală pentru donarea de sânge, acțiunea fmalizându-se ieri, după două luni de la lansare. „Scopul acestei acțiuni a fost atins într-o mică măsură. Mi-aș fi dorit să participe mai mulți sindicaliști. Suntem 14.000 de membri și la donările de sânge au participat doar 102 persoane. Totuși, este un început. Campanii de acest gen vor mai fi organizate”, a declarat președinta CNSLR Frăția, Lacrima Minișca.

Potrivit acesteia, au participat ■ la donarea de sânge doar sindicaliști din Deva, Brad și Hunedoara, în timp ce la Petroșani impactul campaniei asupra potențialilor donatori a fost nul. Pe de altă parte, directorul Centrului Județean de Transfuzii Hunedoara, dr. Victoria Hălmagi, a apreciat că participarea sindicaliștilor la campania organizată pentru donarea de sânge este un câștig. „Noi sperăm ca exemplul să fie luat și de alte confederații sindicale și că donatorii vor reveni la centrul de transfuzii. Acesta va fi, de fapt, marele succes al campaniei organizate .împreună cu CNSLR Frăția”, a afirmat dr. Victoria Hălmagi.Pentru a stimula donatorii, CNSLR Frăția a organizat o tombolă al cărei premiu a
Noi legi în învățământ

Deva (S.B.) - Proiectul de lege pentru învățământul pre- universitar aduce din nou modificări.Cele mai importante vizează obligativitatea studierii religiei la școală, interzicerea folosirii telefoanelor mobile în timpul orei și amenzi pentru părinții care nu se asigură că elevii frecventează școala.Până la aprobarea acestui proiect au loc discuții cu reprezentanții sindicatelor din învățământ și apoi urmează votul parlamentarilor, în proiectul de lege se specifică faptul că religia este disciplină obligatorie, până în

clasa a 10-a, dar că poate fi înlocuită în clasele a 11-a și a 12-a cu o altă materie. Reprezentanții sindicatelor sunt însă împotriva acestei prevederi, pentru că, spun ei, elevii nu ar trebui să aibă prea multe materii, mai ales în anii terminali.Printre prevederile legii se arată că elevii nu vor avea voie să-și filmeze profesorii în timpul orelor sau în pauză decât cu acordul acestora. în caz contrar, vor fi sancționați. Dacă elevii vor chiuli de la școală, părinții vor plăti a- menzi între 500 și 2.000 de lei.Acestea sunt o mică parte din toate prevederile noii legi.

RECLAMĂ

Donarea de sânge a fost răsplătită cu premiiconstat într-o vacanță de șase zile, pe Litoralul românesc, pentru două persoane. Premiul a fost câștigat, prin tragere la sorți, de Dorina Goia.
Alte două premii de câte 100 de lei au fost obținute de Vasile Faur și Voichița Marc. Toți câștigătorii sunt membri ai Sindicatului Finanțe Pu-
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Prenume

Cuplul verii 2007
Daca formați un cuplu și a 
—-  ............. J-! 1

Vara asta, aprinde 
dragostea din tine!

aveți ceva poze de 
larătirt, acum este 

momentull Vă facem 
vedete șl vă răsplătim 
[pentru astal Trimiteți o 
fotografie cu voi, spec)- f' 

ificând nume, prenume și 
un nr. de contact, pe 

J adresa .Cuvântul liber*  
IDeva, B-dul 22 Decem
brie, nr.37A, clădirea 

‘iromln, parter, sau în 
format electronic la 
adresa de mail:

^media.m în perioada 3 
iulie- 2 august, Iar îh 27 
august vă alegeți cu 200 
leii Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 

bl sub for
ma votului electronic, 
cât și prin intermediul 
taloanelor apărute în 
.Cuvântul liber*,  în 

irioada 3-25 august. 
Ce mai așteptați? Cu noi 
tăceți casă bună vara 
astal

| Nume........
| Adresa.....
I Localitatea

.............................Tel.
Votez pentru cuplul

REGULAMENT Pozele vor 
nu pot participa angațații 
mentare la tel.0254/ 21 1

fi incluse al.it în ziar, t<i
SC Inform Media și nici <
275. irit 8834

1 pe portal l.a acest ronrurs 
udele acestora Informații supli-

ON JURNAL

mailto:tiberiu.strola@informmedia.ro


miercuri, 22 august 2007 CUVAHM.

ț ~ jj<‘j

1456 - Vlad Țepeș devine domn al Tatii Românești'. 
1485 - A murit, în bătălia de la Bosworth, regele 
Richard al lll-lea (n. 1452).

1647 - S-a născut Denis Papin, 
fizician francez, taMiHMM 
cazanului cu aburi ii 1679 ta. ; 
1712). :_______________ ,
1862- S-a născut compozitorul 
francez Claude Debussy ta. 
1918)._______________________  ,
1890 - A murit poetul Vaiile

* Alecsandri (n.1818)._______ __ _________ i ' Aț
1 1904 - S-a născut fostul lider chinez Deng Xleoping 
î (m. 1997). _____________ • • ■
; 1934 - S-a născut generalul american Normah 
j Schwarzkopf, comandant al forjelor armate amari' 
, cane în războiul din Golf din 1991.

1958 - A încetat din viață scriitorul francei Roger 
Martin du Gard (foto), laureat al Premluli' Notai 
pentru literatură în anul 1937 (n. 1881).

■

12° mi£îcurl 27°minim r maxim
Prognoza pentru astăziCer senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 12°C și maxime de 27°C.Prognoza pentru două zileJoi. Cerul va fi mai mult senin. Temperatura minimă va fi de 12°C, iar maxima de 25°C.Vineri. Cer parțial senin. Minima termică va fi de 13°G, iar maxima de 26°C.
Ca I e n da r Creșffh Ortodox_______________________
Sf. Mucenici: Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu și Or.

Calendar Romano-Catolic 
Sf. Fecioară Maria, Regina **.

Calendar Greco-Catolic
S Agatonic și însoțitorii săi, m (+ sec IV).

Apă _ ______ ________________________ _
Se va întrerupe furnizarea apei între orele:
20.00 (21.08.) - 20.00 (22.08.) - în Hunedoara, 
străzile Dacilor, Slavici, Coșbuc, D. Cantemir, Corbu
lui, Rotarilor, Hășdat-Sat, Serei, Alecu Russo, General 
Magheru, D. Merticariu, Racoviță, Funicularuluij 
22.00 (21.08.) - 06.00 (22.08.) - în Geoagiu-Bâi.

Gaz metan______________________ . .
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Energie electrică_____________ ' ■
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice.

Bomboane Raffaelo
Ingrediente: 250 g unt, 150 g lapte praf, 100 g 
zahăr praf, 200 g napolitane naty cu vanilie, 100 g 
nucă de cocos, 100 g stafide.
Mod de preparare: Se amestecă foarte bine untul cu 
zahărul praf și laptele praf, se adaugă napolitanele 
date prin râzătoare. Compoziția formată se lasă la 
rece circa 30 minute, apoi se ia din compoziție câte 
o linguriță se pun în mijloc 2-3 stafide și se dă for
ma de bilă, apoi se tăvălesc prin nucă de cocos. Se 
țm la frigider.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: E - 0 - A - A - ELICOPTER

- AVANTARE - ANA - TE - OP - V - 

RO - RUPE - AA - PLANOR - TATA - 

AR - NEV - ND - TZ - RISTIC - M - 

VIOI - GAZE - ZĂRI - LEU - BAN - N

- O - ERG - NU - ICAR

Dispecerat apS rece 222087
Dispecerat apâ caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227S91
Informali CFR 212725
Urgente 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
M{le 955
0J.P.C. MD 214971
Deranjamente lift 20090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

J
J
I

f
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780 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

880 Isabel In căutarea 
Hktirii (s, dramă, 

Venezuela, 2004) 
980 Ducesa din Duke 
El Street (s, dramă, 

Anglia)
1080 Nevedem la...TVRI 

Talk-show (r)
1180 Hello, Good-Byel (r) 
1130GrikMdevb(doc.) 
1280 Noctrme (r) 
1250 Mamaia Ieri șl azi 
1380 Zack și Cody, ce viață 

minunată! (s, comedie, 
SUA 2005)

1330 Desene animate 
1480 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
1530 Oameni ca noi
1680 Bagaj pentru... Europa 
1780 Misterele din Sankt 

Petersburg (s, dramă, 
Rusia/SUA 2006).

1880 Justiție militară (s).
SCu: David James 

Elliott, Catherine Bell 
18:50 Mamaia ieri și azi 
1980 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

2020 Popou' zial 
'2050 Fotbal: Med amical 
21100 România - Turda.

Transmisiune directă
2380 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
■HO în căutarea răului 

fiKpartea a ll-a) (dramă, 
Franța, 2002). Cu: Gicn 
vanna Mezzogiomo, 
Klaus Maria Bran
dauer, Thomas Sang- 
ster, Stephen Moyer. 
R.: Giacomo Battiato 

1:10 Justiție militară (r) 
280 Jurnalul TVR (r).

Meteo 
utarea răului

Q (partea I) (film, r) 
440 Hello, Good-Byel 
Q (reluare) 

HID Isabel ti căutarea 
SUM(r) 

HBD GAM de vfc 
(refuare) 

C9D Roponi*  zioei
(iduare)

f

I

I

ANTENA 1

¥

Este posibil să plecați într-o călătorie din care vă alegeți cu câștiguri frumoase. Aveți tendința să riscați prea mult. Vă recomancfâm să fiți prudent și să evitați speodapHe
Taur •: ' t.k: _________________

o

Rudele șl prietenii vă ajute să faceți schimbări importante pe plah social și sentimental. Sunteți ingenios și foarte comunicativ, astfel încât dobândiți foarte ușor un statut aparte.
Gemeni c - ș - .______ ..____________________________________________________Evitați actlvlte|ile care necesite taci | uiplomație. Cu toată străduința, ael m sutaBțl toata convingător. Cu cât insistați mai mult, 'ca atât mai aHnvetelaii sunt cei din jur.hns ■ /. . “___- ...... ...... ........................Vă asumați noi responsabilități în ceea ce privește familia. Partenetu de viață vă ajute mult. Aveți ocazia să vă aso- clați într-o afacere care vă poate asigura venituri constante.
k*« _ _ ______Mafii M. pMenerul s-ar putea să aibă de suferit dacă sta|l 'prea mult la sersiciu și vă neglijați familia. Vorbiți deschis cu persoana iubită. încercați să lămuriți toate
Fecioară____ ._____________________Fiți hbI țtaMlMkki HtaMp șl nu vă asumați responsabilități pe ve nu sunteți sigur că le puteți îndeplinii După-amiază, relațiile n persoana ubită revin pe făgașul normal.
Balanță _______Dimineață suterlți o dezamăgire care vă tulbură și npli- jați relațiile Staiale. încercați te lămuriți problemele. Riscați să vă îndepărtați le prieteni și de partenerul de viață.
Scorpion____ ______ ,____Aveți de făcut câteva drumuri scurte in interes profesional, dar reușiți HI rezolvați șl câteva probleme personale. După-amiază sunteți nervos și aveți tendința să exagerați prea mult.
Săgetător......  .... ................................Acordați prea multe Importanță problemelor mărunte și sunteți tentat să exage^țl foarte mult. Vă recomandăm să vă detașați, pentru că stresul vă poate afecta sănătatea.
Capricorn .. ___ _ ...._ ____  S.L1..Sunteți foarte ocupat șl aveți tendința să-i neglijați pe cei din jur. Ha «Ha exclus să vă certețl cu un prieten apropiat. va recomandăm să Vă păstrați calmul și să evitați discuțiile.
Vărsător_______Dlmiipap, aste pasibil HI fiți nervos fără motiv și să aveți reac^i necontestate fap de prieteni și de persoana iubită. 
Vă recomandăm te sa Hi ocupați de activități sociale.
nm___Vă regăsiți entuziasmul după ce vi se propune o afacere foarte interesante. Aveți grijă să terminați cu bine ce ați începutl Vă outcli ocupa în special de problemele sentimentale.

I
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780 Știrile ProTv. Ce se
Ihtâmplă, doctore? 

9:10 Omul care aduce

cartea 
9:15 Tânăr $1 neliniștiri (s,

reluare)
1080 Cadillac-ul roz (film, r) 
1145 Emmerdale - Afaceri 

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

12:15 Meseriașii (r) 
1380 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbiți, vă rogi 
14:15 Copilul furat (dramă,

O SUA 1992). Cu: 
Veronica Hamei, 
Michael Madsen, 
David Duchovny. R.: 
Joyce Chopra 

1680 Tânăr și neliniștit (s) 
1780 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Mesaje de dincolo (s).

H Cu: Jennifer Love 
Hewitt, Aisha Tyler, 
David Conrad 

18:50 Știrile sportive 
1980 Știrile ProTv. Sport

Vremea

-M

1 f 
t 
l

J

2030 Clime fri orașul 
CIblestemat (dramă,

SUA 2006). Cu: Sheryl 
Lee, Yannick Bisson, 

». John Novack, John 
;Tench, Jillian Fargey, 
Jody Thompson. R.: 

I Timothy Bond 
T?30 Știrile ProTv. Sport 
23:15 Minți aiminale (s).

BCu: Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola 
Glaudini
-Vremea
- Vreau să fiu mare 

030 Adăpostul Domnului 
El (film, r) 

2iB Omul care aduce
cartea (r) 

230 Știrile Pro Tv 
Bta Meseriașii (r) 
480 Jaca Paca (r) 
44a Jugani Shukaru (r) 
530 La Bloc (r) 
630 Enensnaie -
HMraridefantee 

(reluare)

680 Agentul VIP (r) 
880 Toate pânzele sus - 
O întâlnire 1h Atlantic

(aventuri, România, 
1976).
tn distribuție: 
Ion Besoiu, 
llarion Ciobanu, 
Sebastian Papaiani, 
Jean Constantin, 
Colea Răutu, 
Cristian Șofron 

1080 Concurs interactiv 
1180 V.I.P. (s) 
1280 Tinerii mușchetari 

S(serial). Cu: Tobias
Mehler, Karen Cliche, 
Robert Sheehan, Zak 
Santiago, Mark 
Hildretth 

1380 Observator cu Simona
Gherghe 

1345 Tablou de nuntă
(divertisment) (r) 

16:00 Observator 
17:00 Agentul VIP cu Crist

ian Brancu 
1980 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

ACAS
880 Aventurile lui Tarzan (r) 
830 Lecția de... știință. Ochiul 
științei (doc.) 9:00. Jurnalul 
Euronews 9:15 Miracole (s) 
10:15 Plaja lui Măruță 1285 
Amy (r) 1380 Aventurile lui 
Tarzan (s) 1330 ABC... de ce? 
14:30 Proiect IT (r) 15:00 > 
împreună in Europa 1680 Jur- ’ 
naiul TVR (r) 1620 Descoperă ■ 

■ românii 1630 Autostrada >
TVR. Magazin regional 1880 ! 

j Jurnal regional 1830 Replay.
Legendele fotbalului românesc ; Numai iubirea (s) 21:15 Zorro 
1980 Bugetul meu 19:30 (s) 22:15 Poveștiri de noapte 

1 Ulița spre Europa 20:00 : 2245 Clona (s) 2345 Monte- 
Celebritățile timpului tău cristo (ș. Argentina, 2006) 045 
20:10 Farmece (s) 2180 Ora Prizoniera (r) 
de știri 22:10 Rude de sânge 
(dramă. Marea Britanie, 2001) . 
0:05 American Gothic (s) 180 
Replay (r) 130 Champagne 
Charlie (partea I) (film, r)

I

6:00 Clona (r) 7:00 Iubiri (r) 
980 Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Uzurpa- 
toarea (s, Mexic, 1998) 1230 
împotriva destinului (s, Mex
ic, 2005). Cu: Marlene Favela, 
Sebastian Rulli, Ernesto D'A- 
lessio, Daniela Aedo 13:30 Pri
zoniera (s) 14:30 Mama vi
tregă (s) 1530 Iubiri (s) 1730 
Poveștiri adevărate 18:30 
Salome (s) 19:30 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 20:30

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

s- â

20:30 Gol
(divertisment), cu Dan 
Negru

2380 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport 
Meteo

240 Gloria (dramă, SUA 
1999). Cu: Sharon 
Stone, George Scott, 
Jeremy Northam

280 Concurs 
interactiv

39 Tn pași de dans 
(polițist SUA 2001). 
Cu: Patsy Kensit Cyn
thia Preston. R.: Mario 
Azzopardi 
Rubricile de anunțuri, 
din cele mai mari 
reviste newyorkeze 
devin teren de 
vânătoare pentru un 
criminal bizar a cărui 
carte de vizită este un 
pantof de dans.

NAȚIONAL

730 Dragoste și putere (r) 
880 Sport cu Florentina 8:25 
Autofonim (r) 9:45 Spitalul AII 
Saints (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 1485 Dragoste și pu-

920 Să-ți trăiești viața (dramă, 
SUA, 2004). 10:50 Ziua nunții 
(comedie, Franța,.2005). 12:10 
Felicity (dramă, SUA, 2005). 
13:40 în locul ei (comedie, 
Franța, 2004). 1585 Sister Act 
2: De la capăt (comedie, SUA 
1993). 1650 Tentația banilor 
(dramă, SUA, 2005).' 1825 
Răpirea lui King (comedie, SUA 

! 2005). 20:00 Pantera Roz 
(comedie, SUA, 2006). 2135 
Ceața (horror, SUA, 2005). 
23:15 Pașii (thriller, SUA 2003). 
0:45 Douăsprezece fără zece 
(thriller, SUA, 2006).

7:00 Pitici de vară (r) 8:00 t ' 1 ~ / ,
Chemarea străbunilor (s) tere (s) 14:40 Lecție de'viață 
980 Zâna măseluță (comedie,,
SUA, 1997) 1180 Ochi negri
(s) 1220 Look who is winning j
1430 Acapulco Heat (s). j

115:30 Pitici de vară 1630;
j Baronii (s) 1730 Bere de la j

gheață 1830 Știri Național TV!
I 20:00 Vară neagră (thriller, J
■ SUA-Germania, 1999) 2280 i

1 j Cronici paranormale (s) 2380 ‘
> Un nou început (s) 24:001 

Escorta (thriller, Italia, 1993).; 
Cu: Carlo Cecchi 280 Un nou i

■ început (s) J

(dramă, SUA 2002) 16:25 Spi
talul All Saints (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
2080 Necunoscuta: Jocul de 
puzzle (polițist, SUA, 2005) 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
2230 Focus Plus 2330 Totul 
despre sex (s) 24:00 CSI - 
Investigații (s) 1:00' Focus (r) 
780 Sunset Beach (s)

>4»

13:15 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 16:50 Marfă. Cu Dragoș 
Bucur 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:05 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Ziarul 
Realității 22:00 100% cu 
Robert Turcescu 2380 Ultima 
oră 24:00 Realitatea de la<* oz 
24:00

PRO CINEMA
11:00 Vieți de cinci stele (r) 
1280 Teo (r) 13:15 Animatrix 
(s) 1345 Călătoriile lui Sinbad 
(s) 14:15 Descoperă România i 
(r) 14:45 Icstrim Tivi 15:15 
Născut DJ (s) 1630 Drumul! 
spre casă (s) 1730 Divorțați... 
dar împreună (r) 18:00 Vieți 
de cinci stele (s) 1980 Născut5 
DJ (s) 20:00 Entertainment 
News 2020 Veronica Mars (s) J 
2130 Divorțați... dar împre
ună (s) 2280 Infern în Chica
go (acțiune/tfiiiller) 2480 
Ăxați(s)

6:30 Videodipuri muzicale 
780 Matinal 7101080 Auto
motor 1030 Euromaxx 1180 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale. Cu Alina Stan-: 
cu 12:00 Știri 1385 Briefing
(r) 13:30 Emisiune-concurs 
14:45 Lumea cărților 15:40 
Eu, tu și Ovidiu (comedie, 
România, 1977) 1880 6! Vine 
presai Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2080 Situație de criză
(s) 20:30 Șantaj (dramă, 
România, 1981). 2230 Docu
mentar 23:45 Videodipuri 
muzicale 2480 Interzis. Cu 
Laura Andreșan 030 6! Vine 
presa!

8:00 Brainiac. Maniaci ai 
științei 980 Automobile ame
ricane recondiționate 10:00 
Vânătorii de mituri 11:00 
Mașini pe ' alese: Porsche 
1280 Megaconstructori: Optul 
zburător 13:00 Confruntări și 
fiare vechi 14:00 Brainiac. 
Maniaci ai științei 1580 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
16:00 Curse 1780 Construc
torii de motociclete 18:00 
Motociclete americane 1980 
Vânătorii de mituri 2080 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 

"2180 Lecții de supraviețuire:
Islanda 2280 Meserii murdare 
2480 La un pas de moarte
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.. ĂffWlțMraa radarelor în dala de 22.08.2007:
Rk" W W>: ifesai Mică - Crlstur - Hunedoara - 

4Bdat;
’ «DN1 Z«m — lila - Leșnlc - Mintia - limita jud. 

Arisl.
. * Dave: S-dul Dectbal, Calea Zarandulul, străzile 
ii» ;l Mlhai Eminescu.

Groapa de gunoi din câmp
■ în Sântuhalm, de-a 
lungul drumului spre 

^aîastieră, a luat ființă 
Wgroapă de gunoi.Deva (D.I.) - Imediat ce treci calea ferată în dreptul localității Sântuhalm, după adăpostul de câini, drumul desfundat e bordat cu gunoaie, resturi de materiale de contracții, deșeuri textile. Groapa de gunoi improvizată de-a lungul drumului spre balastieră există aici de ani buni. Vara, gunoaiele simt acoperite oarecum cu verdeață, dar, după ce aceasta se usucă, ele ies în evidență. „Vin mașini cu moloz, seara sau noaptea, descarcă și pleacă. Cine să-i ,.0®hdă?! Credeți că avem curaj să ieșim din curți, să ne luăm de ei?!”, spun locuitorii caselor mărginașe. Zona e difi

M
■te

In zonă este abandonat și un autobuz Pe marginea drumului zac mormane de gunoi (Foto: o .)

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ©-» 717659.
Farmacia .Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.©-» 748080.
Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-► 
713045.
DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, D-dul Decebal, bl 
5. ©-♦ 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-» 211616, 224488. Centru de recuperare5^»: Orăștie (C.P.) ■ în muni- sau un membra al familiei *-dBiul Orăștie funcționează trebuie să se prezinte la se-

variație
i (%Y

0,00 
-1,43 
-2,24 
-2,10 
-1,13 
-1,88
0,00

-2,20
■>•2,44

27,2000
4,1300
3,4900
2,3300
0,8750
3,6500
0,3570
2,2200 

___________ ____ _____________ 0,84 QO___________. 
Rubllcă realizată de SVM IFB FII VEST SA Deva, 
Mii Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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2 15 7 4

cifrele lipsă, 
în așa fel 
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figureze o

3 8 6 4
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singură da- 
tă. De ase-

AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie

6 8 7 1
7 1 4 2 9

să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale

2 1 3
1 2 8

5 3 7
cât și pe 
coloanele 
verticale ale

1 9 5
2 9 5

celor nouă 
blocuri luate 7 6 1 2 8
împreună. 1 8 9 6

un centru de recuperare destinat persoanelor cu I. handicap. Centrul este re- i zultatul unui proiect cu finanțare Phare care se află în faza de implementare în localitate. „în cadrul acestui proiect, au fost finalizate lucrările de reabilitare a spațiului, se află în curs de finalizare dotarea cu aparate de specialitate, s-a achiziționat autoturismul pentru care în perioada precedentă am derulat procesul de achiziție și în acest moment suntem în căutarea unei persoane, cu specialitatea de fizio-kineto- tera” . care să facă parte din bcmpa de furnizare a acestor servicii”, a declarat Iosif Blaga, primarul Orăștie i. Pentru a putea beneficia de servicii în mod gratuit. persoana cu handicap
SIMFEST 2007 la a cincea ediție

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
8 2 6 3 4 1 7 9 5 9 4 8 6 2 1 7 3 5|
7 4 3 5 9 8 2 6 1 5 6 7 4 9 3 1 2 8.

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

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

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

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

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

4 6 1 9 8 3 5 2 7 1 6 8 4 9 £ 5 2

ncepdtori Avansați

■ Cea de-a V-a ediție a 
SIMFEST va debuta la 
începutul săptămânii 
viitoare.Deva (HA.) - Festivalul te- leviziunilor locale și producătorilor independenți SIMFEST, care a debutat în 2003 la Simeria, a ajuns la cea de- a V-a ediție. SIMFEST 2007 se va desfășura la Târgu Mureș, unde festivalul a plecat după cea de-a doua ediție, când a părăsit județul Hunedoara.
Școala de varăîn acest an. la ediția aniversară, SIMFEST vine cu noutăți. „Școala de vară pentru jurnaliști TV” este una dintre ele și va fi organizată pe parcursul a patru zile, cuprinzând cinci cursuri dedicate producătorului de televiziune. „Profesori" vor fi per

cil de păzit și, în aceste condiții, nimeni nu-șl asumă răspunderea asta. Terenurile afectate sunt proprietate particulară, iar stăpânii lor nu apucă să curețe loeufcippntra că apar imediat „trâîiSi5orturl” noi.Situația e cunoscută la nivelul Gărzii de Mediu. „Am făcut, în colaborare cu poliția, mai multe verificări în zonă, dar deocamdată aici nu avem rezultate. Legea ne permite ca, chiar pentru un sac de gunoi aruncat aiurea, să dăm amenzi între 200 și 2000 de lei. Am folosit metoda asta în zona deponeului de la Hășdat unde, după închiderea lui, tot se mai aduceau deșeuri. Am aplicat câteva amenzi și oamenii au renunțat. Așa trebuie să facem și aici, dar avem nevoie de sprijinul localnicilor. E suficient să fie notat un număr de 

diul centrului, pentru întocmirea cererii și dosarului de servicii. Informații se pot obține și la telefonul 0788-812485. Centrul de recuperare are sediul la parterul fostului internat al Liceului Chimic din strada Octavian Goga, nr.25, are program în intervalul orar 8 - 14 și derulează servicii integrate de recuperare: fizioterapie, kinetoterapie și masaj.

Iosif Blaga

sonalități din televiziunile din țară și străinătate precum Ion Stavre (TVR), Mihai Tatulici (Realitatea Tv) sau Ștefan Fischer (Germania). Cursurile vor fi plătite. Suma, însă, este modică. 10 euro pentru fiecare curs. Tot la capitolul noutăți ale festivalului se înscriu și., unele premii. Pentru?4®â»8!ui dată, SIMFEST prevede două premii speciale: „Cea mai bună creație inspirată din viața unor comunități etnice” și „Cea mai bună producție tv a unei televiziuni în limba română din străinătate”. De asemenea, la secțiunile „Film documentar” și „Reportaj TV”, premiile vor fi acordate diferențiat față de televiziunile regionale. Concursul se desfășoară pe cinci secțiuni: știri, publicistică TV (reportaj, documentar, anchetă, film de imagine, talk-show etc.), divertisment. videoclipuri și pro

Se aruncă mai ales resturi de materiale de construcțiimașină, să ni se dea câteva detalii. Prin verificări specifice putem să-i prindem pe făptași”, spune Cristian Moldovan, comisar-șef al Gărzii de Mediu.O explicație în privința stării de fapt totuși există: municipalitățile amendează pe

Examen greu la ISU
■ ISU Hunedoara va 
organiza un nou con
curs luna viitoare pen
tru ocuparea posturilor.Deva (C.P.) - Doar 5% dintre cei 1.238 de candidați, care și-au depus dosare pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui loc de muncă la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara, au reușit să treacă cu bine toate prbbele. Pentru cele 412 posturi vacante, în sesiunea din această lună, s-au înscris 2.158 persoane, dintre care au depus dosare pentru participare la concurs un număr de 1.238. La testarea psiholo- 

MUNCĂ

Locuri de muncă
J J 4 j t J j J • i J J j t 4 J 4

vacante ocupate
subofițeri servanți 173 25

subofițeri șoferi 69 18
subofițeri „alte specialități" 39 20

subofițeri pirotehniști 3 0

subofițeri pază 24 4

personal contractual
s,.:—

4 3

ducție multimedia. Jurizarea materialelor se va desfășura pe tot parcursul săptămânii viitoare, până la data de 2 septembrie, când vor fi anunțați și câștigătorii și va avea loc „Gala laureaților”. Juriul este format din 10 specialiști în „fijlm, televiziune și presă scrisă.
Ediție de colecțieFestivalul propriu-zis începe la 29 august, cu o conferință de presă. Ultimele trei zile, însă, sunt cele mai „pline”. Mese rotunde, workshop-uri, proiecții de filme și documentare și multe, multe discuții între oameni care vorbesc aceeași limbă: presa. Unul dintre cele mai „interesante” momente din programul festivalului se cheamă „Boema jurnaliștilor de televiziune: despre televiziune, la un șpriț”. La festival participă 

cei care depun moloz la containerele de gunoi, iar firmele de salubritate nu asigură, nici chiar contra cost, genul acesta de servicii. în febra amenajărilor, a construcțiilor, de- șeurile rezultate sunt o povară pentru proprietari și fiecare caută propria soluție.

Petru Stăncoanegică au participat 1.294 de candidați, din aceștia 235 fiind declarați inapți.Pentru ocuparea celor 342 de posturi rămase vacante, se va organiza un nou concurs în luna septembrie.Anunțul cu condițiile de participare și datele de organizare vor fi făcute publice, a precizat colonel Petru Stăncoane, inspector-șef al ISU.

începe festivalul televiziunilorși jurnaliști din județul Hunedoara, organizatorul principal, loan Ceaușescu, fiind un jurnalist plecat de aici. Un alt jurnalist hunedorean, Nicu Ghiorghiu, va fi moderatorul mesei rotunde ce va avea ca temă „Obediența presei din România”.SIMFEST 2007 va fi, cel mai probabil, o „ediție de colecție” a festivalului, fiind cel mai bogat, din punct de vedere al programului, dintre toate edițiile de până acum. Iar locația este una cum nu se poate mai potrivită, in Cetatea Medievală din Târgu Mures.
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Pe timp nefavorabil, Torino Bocaniciu a lucrat 
într-o hală

Comori ale naturii și artei

Montarea sculpturilor foarte grele a fost dificilă

■ A șasea tabără de 
sculptură desfășurată la 
Zeicani este conside
rată o reușită artistică,..

Deva (S.B.) - Frumoasele Porti de Fier ale Transilvaniei, meleaguri pe care le găsim la granița dintre județele Hunedoara și Garaș Severin, oferă, pe lângă un peisaj ca de poveste, și alte comori. De data aceasta amintim despre bijuterii create de artiști din județul nostru dar și din tară, care s-au adunat laolaltă, timp de șase ani, în Tabăra de sculptură de la Zeicani. După prima sau a doua ediție a taberei - nici nu mai știm exact când - tabăra a fost și botezată. Sclipitor, ca apa și soarele, ca piatra albă în lumina muntelui sau ca stropul de culoare intensă, contrastând cu verdele din jur, de pe unele dintre sculpturile monumentale ale taberei, numele ales este „Soarele în oglinda apei”. Deci... acolo, la Zeicani, în soare sau sub nori

Cosmin Moldovan sculptând

Patru dintre cei șase artiști participant la Tabăra de la Zeicanivijelioși, s-a adunat o parte din comorile artei plastice contemporane, care întregește patrimoniul zonei mirifice a Zeicanilor, făurit de cel mai mare artist, natura. în 2007, la a șasea ediție a taberei au participat șase artiști plastici din Arad, Timișoara, Petroșani și Deva, care au ținut să remarce faptul că mai există oameni cărora le pasă de artă și fac tot ce pot pentru ca

evenimente culturale de genul taberei de la Zeicani să aibă loc. Tabăra despre care vorbim este inițiativa unui investitor privat care o finanțează și vrea să rămână anonim. Lucrările sunt executate în piatră și lemn, iar cei șase artiști sunt: Ana Maria Șerban, Ligia Seculici, Cosmin Moldovan, Cristian Ianza, Adrian Samson și Torino Bocaniciu.

Ligia Seculici și lucrarea sa Mare grijă la deplasare Ana Maria Șerban la lucru

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

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

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

20 de euro reducere suplimentară la telefoanele:BenQ-Siemens S68, Motorola W220, Motorola W375, Motorola L7e, SPV C100, Sony Ericsson K610Î, LG KG810, Motorola Z3, Sony Ericsson W710I

Sit© surprize te așteaptă în magazine

(1
0S

4 
U
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prețurile nu includ TVA; oferta este valabilă în București și județul Ilfov și în județele Arad. Argeș, Brașov, Brăila, Buzău. Caraș Severin, Călărași. Constanța, Dârnbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova.
Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea și Vrancea; ofertă valabilă până la 16 septembrie pentru abonamentul de 3 euro, pe 2 ani: telefoane in limita stocului; prețul pentru telefonul Nokia 3110 classic este valabil pentru abonament pe 1 an,
restul prețurilor sunt valabile pentru abonament pe 2 ani; Sagem my202C si Samsung C520 sunt disponibile după 10 august; oferta de date este valabilă pentru pachetele Mobile Internet cu trafic inclus între 5 și 50 MB activate pe 2
ani pe același SIM cu serviciile de voce; minutele internaționale sunt valabile pentru apelurile către fix și mobil în Europa, Israel, SUA și Canada



Isi mcarca
SPORT

• Atac la Hagi. loan Sdrobiș, managerul Jiului, a fost singurul antrenor din România care l-a,criticat pe Gică Hagi, despre care spune că nu este un tehnician de talia Stelei. „Am avut dreptate, iar Becali mi-a confirmat asta prin declarațiile sale. Hagi nu e antrenor de Steaua și cu asta basta", a spus Sdrobiș. (C.M.)
• Fățărnicie. Managerul Jiului, loan Sdrobiș, a ținut să-l atace și pe Gigi Becali. „Preotul trebuie adus în secret la stadion, fără să știe presa Noi nu facem fățărnicii ca Becali că ne bate Dumnezeu. Și când am salvat Jiul de la retrogradare am adus preotul, dar nu a știut nimeni ce am făcut noi", a afirmat Sdrobiș. (C.M.)

A
■ Valentina Elisei se 
află la Deva, unde ur
mează un program de 
recuperare și refacere.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.roDeva - Cea mai bună extremă stânga din lume, Valentina Elisei, de la Oltchim Rm. Vâlcea, plătește acum prin mici probleme medicale „prețul” succeselor din sezonul 2006 - 2007 în care a câștigat tot ce se putea câștiga. Uzura acumulată în numeroasele meciuri tari disputate pentru câștigarea Cupei Cupelor, a campionatului, a Cupei României și a Supercupei României, a atins punctul la care Elisei e obligată să stea departe de teren. Diagnosticată cu bur-

Deva

Propunere indecentăPetroșani (C.M.) - Faptul că l-au determinat, prin metode numai de ei știute, pe fotbalistul bătut să-și retragă plângerea de la poliție nu „spală” suficient imaginea Jiului, așa că „strategii” echipei au decis să mai încerce o jonglerie pentru a drege busuiocul. Conducerea Jiului a pus pe tapet, ieri, o propunere mai mult decât indecentă, oferin- du-i un nou contract, pe durata unui sezon, fundașului Mihai Lungan, bătut în vestiarul z Jhpei de două persoane din anturajul clubului. „I-am propus să semneze un nou contract pe încă un an. Și asta fiindcă antrenorul jpi-a spus că are nevoie de serviciile fotbalistului Lungan”, a spus vicepreședintele JBllui, Marian Spiru. Acesta a precizat că oferta înaintată lui Lungan rămâne valabilă până la sfârșitul lunii august, deși fotbalistul s-a declarat rezervat în această privință. Lungan, legitimat la Jiul și în sezonul 2006/2007, când formația din Petroșani a re-•' "togradat în Liga a II-a, a devenit liber de contract după ce a depus un memoriu în acest sens la Comisia pentru Statutul Jucătorului din cadrul FRF.

Echipa de rugby Știința Petroșani a trecut cu 
bine peste retrogradarea din Divizia Națională

SuperstițiiCa mulți alți sportivi, Valentina Elisei are o mare credință în Dumnezeu, dar este și superstițioasă. „întotdeauna, mă închin înainte de meci, iar când ies din vestiar am grijă să flu a treia din rând. La echipa de club joc cu numărul 14 și cred că îmi aduce noroc, iar la națională cu numărul 15. Cred de asemenea că numărul cinci îmi poartă noroc, pentru că reprezintă data mea de naștere (5 iunie), data la care l-am cunoscut pe soțul meu (5 mai) și data nunții mele (5 iunie). O altă superstiție este legată de o pereche de șose- tuțe pe care le port la me- • ciurile importante, pen- l tru că îmi aduc noroc”, afirma Super-Alice.

Super Alice pe vremea când activa la U.Remin Valentina Eliseisită la piciorul stâng (infla- mație a zonelor articulare și a tendoanelor cauzată de suprasolicitări n.r.) de către medicii unei clinici de specialitate din Austria, Elisei nu are voie să facă efort o lună și a venit la Deva, unde se simte acasă, pentru a-și încărca bateriile.„De câte ori simt în recuperare și am timp vin la Deva, pentru că aici mă simt ca acasă. Orașul mi-e foarte drag, pentru că soțul meu e din Deva și pentru că m-am afirmat în handbalul de performanță la U. Remin. Nu am voie să fac efort, dar pot totuși să înot și să merg la sala de forțe, pentru a nu rămâne foarte în urmă cu pregătirea. Eu sper să mă refac mai repede decât au spus medicii, să

nu pierd foarte multe meciuri și să fiu în teren la Supercu- pa Europei și la meciurile din turul preliminar al Ligii Cam-
pionilor”, afirma Elisei, care pe vremea când activa la U. Remin era alintată Super- Alice.

Cartea de vizită a Valentinei Elisei cuprinde reușite greu de egalat, însă 
handbalista vrea mai mult, visul ei cel mai mare fiind să participe la Jocurile 
Olimpice. Prima performanță din cariera Valentinei a fost câștigarea „Chal
lenge Cup” cu U. Remin Deva în 2002. Apoi, tot cu formația deveană, Eli
sei a obținut de două ori medaliile de bronz în Liga Națională și a mai 
jucat o dată finala de „Challenge Cup” în 2004. Cele mai valoroase rezul
tate ale handbalistei alintate „Super-Alice" au venit în 2005, când la Cam
pionatul Mondial din Rusia a devenit vicecampioană mondială cu echipa și 
a fost desemnată cea mai bună extremă stânga din lume. Sezonul 2006- 
2007 a fost din nou unul perfect pentru Elisei. Cu noua sa echipă de club, 
Oltchim Rm. Vâlcea, la care și-a câștigat renumele de „giticaatomică", Eli
sei a câștigat tot ce se putea: Cupa Cupelor, titlul național (în premieră pen
tru ea). Cupa României și Supercupa României. Elisei nu vrea să se oprească 
aici. „îmi doresc să luăm medalie la Campionatele Mondiale din Franța din 
această iarnă, pentru a ne asigura astfel calificarea la Jocurile Olimpice, 
competiție la care îmi doresc enorm să particip", mărturisea Elisei.

Rugby-ul supraviețuieștePetroșani (C.M.) - Știința ș-a înscris în campionat în liga secundă și are ca obiectiv promovarea. Echipa de rugby Știința Petroșani a trecut cu bine peste retrogradarea din Divizia Națională de la finele sezonului trecut, vestea bună fiind că echipa nu s-a desființat așa cum s-a întâmplat cu altele ajunse în aceeași situație. Știința a depus, ieri, la DSJ Hunedoara, actele pentru înscrierea în Divizia A și se pregătește să atace promovarea, întărindu-și lotul cu juniori de la cluburi din București. Știința a fost în perioada 1-11.08. în cantonament la mare în stațiunea Venus, iar pregătirea de acolo le-a prins foarte bine jucătorilor. Lotul Științei nu a suferit nici o pierdere după retrogradarea din prima divizie, ci a fost completat cu noi achiziții. „începem să formăm o echipă tânără pentru a ataca promovarea. Am adus trei jucători de la Steaua, plus alți patru de la LAV București și unul din Olanda”, explica antrenorul Științei, Aurel Piu.
țupa de vară la tenisHunedoara (C.M.) - Lidera clasamentului național la categoria 10 ani fete. Amanda Sapta, legitimată la SCM Deva, este considerată favorita turneului dotat cu „Cupa de vară” care va începe mâine la Hunedoara în organizarea Asociației Județene de Tenis și a FR Tenis. „La competiție și-au anunțat prezența sportivi de la cluburi din Sibiu, București, Tg. Jiu, Botoșani, Brașov, Orăștie, Hațeg, Deva și Hunedoara. Se va concura la categoriile de vârstă de 10, 12 și 18 ani la fete și 10, 12, 14 și 18 ani la băieți, iar câștigătorii finalelor vor primi câte 100 de puncte de categoria a IV-a și premii în materiale sportive”, afirma Lunela Maier, președinta Asociației Județene de Tenis Hunedoara. Competiția este înscrisă în calendarul oficial al FR Tenis.

Mircea Sîrbu

Țintarul Ligii a IV-aDeva (C.M.) - Ediția 2007- 2008 a Ligii a IV-a se anunță deosebit de disputată, întrucât, după mulți ani în care a „supraviețuit” cu 12 sau 14 echipe, acum la startul campionatului se vor afla 16 formații. Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara a definitivat, ieri, componența seriei și a efectuat tragerea la sorți a turului de campionat. „Ultima echipă acceptată în această ligă este Casino Ilia. Formația din Ilia are o bază sportivă și condiții financiare pentru a face o figură frumoasă în campionat”, afirma Mircea Sîrbu, președintele Asociației Județene de Fotbal Hunedoara. Vă prezentăm acum programul primei etape, programată, sâmbătă, 1 septembrie, de la ora 14.00, iar în pagina sport de sâmbătă vom reveni cu programul complet al turului.
....................................................... ..

Jiul II Petroșani - Minerul Uricani 
Aurul Certej - Victoria Călan 
Aurul Brad - Retezatul Hațeg - 
Dacia Orăștie - Metalul Crișcior 
Zarandul Crișcior - Colegiul 
Matei Corvin Hd.
Minerul Aninoasa - Inter Petrila 
Minerul Teliuc - Gloria Geoagiu 

Univ. Petroșani - Casino Ilia
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• Favoriți. Tenismanul elvețian Roger 
Federer și jucătoarea belgiană Justine 
Henin au fost desemnați, marți, principali 
favoriți la US Open, ultimul turneu de 
Grand Slam al anului, care va avea loc în 
perioada 27 august - 9 septembrie.

Dezacord
București (MF) - Principalul acționar rapidist George Copos a declarat că nu ar putea niciodată să-i ceară antrenorului să bage In teren un jucător, referindu-se astfel la situația de la Steaua, unde patronul l-a amenințat pe tehnician că-1 dă afară dacă nu folosește un fotbalist pe un anumit post.

Refuz
Madrid (MF) - Oficialii clubului Real Madrid au refuzat oferta grupării AS Roma de 8 milioane de euro pentru fundașul Cicinho, dorind să obțină pentru cedarea brazilianului 15 milioane de euro.Cu toate acestea, presa italiană anunță că Roma nu și-a spus ultimul cuvânt în această tranzacție.

Cicinho (Foto:EPA)

Apel către suporterii R

Mlrcea Redmc
(Foto: EPA)

AmânareBucurești (MF) - Comitetul de Urgență al Ligii Profesioniste de Fotbal a decis, marți, ca partida Farul Constanța - Dinamo București, din etapa a V-a a Ligii I, să fie amânată pentru o dată ce va fi stabilită ulterior.Dinamo - antrenor Mircea Rednic - a cerut amânarea întâlnirii cu Farul, deoarece are foarte mulți jucători indisponibili și pentru a evita noi accidentări, în vederea partidei cu Lazio Roma, din manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor.

■ Chivu speră ca pu
blicul bucureștean să fie 
alături de „națională", în 
„amicalul" contra Turciei.București (MF) - Căpitanul reprezentativei României, Cristian Chivu, a declarat că speră ca la partida amicală cu Turcia, programată azi (ora 21), suporterii bucureșteni să susțină echipa națională și să nu se repete incidentele de la ultimul joc disputat în Capitală, cel cu Belarus, din preliminariile Euro-2008.„Sper ca suporterii din București să susțină echipa națională. Revenim în București după un an de zile și sper ca ei să fi trecut peste supărări. Am avut rezultate bune și trebuie ca ei să înțeleagă că e- chipa națională are nevoie de sprijinul lor”, a spus Chivu, după primul antrenament efectuat cu echipa națională, la Mogoșoaia, înaintea partidei cu Turcia.La meciul România - Belarus, scor 3-1, disputată în octombrie 2006, pe stadionul Steaua, în grupa G a preliminariilor Campionatului European din 2008, echipa națională a fost fluierată de suporteri, una dintre principalele ținte fiind atacantul Adrian Mutu.

Se simte mai bineConstanța (MF) - Medicii clinicii Biome- dica din incinta Spitalului Floreasca spun că mijlocașul liberian al echipei Farul Constanța, Ben Teekloh, se află într-o stare bună și ar putea să nu aibă nevoie de transplanturi de piele.. Ben Teekloh va sta cel puțin până la sfârșitul acestei săptămâni internat la terapie intensivă.In primul interval de refacere, care poate dura de la trei săptămâni la o lună, jucătorului i se mențin funcțiile vitale în stare perfectă și i se îngrijesc arsurile, majoritatea de gradul doi, așteptându-se Vindecarea generală a acestora.O butelie a explodat, săptămâna trecută, într-un apartament de bloc din centrul Constanței, în urma deflagrației fotbalistul liberian de la Farul Constanța fiind rănit.

Alesul. Portarul echipei Chelsea Lon- | dra, Petr Cech, a fost desemnat, deClubul Jurnaliștilor Sportivi, cel mai bun jucător ceh în sezonul 2006-2007.Cech, în vârstă de 25 de ani, a mai câștigat acest trofeu în 2005 și 2006. El a fost urmat în acest an de mijlocașul Tomas Rosicky și de fundașul Marek Jankulovski. (Foto: KPA)
...II........ .......

în opinia lui Chivu, și nu numai, ar fi vremea reconcilierii cu fanii din Capitală (Foto: EPA)

Test importantCristian Chivu a subliniat că meciul cu Turcia este un test important înaintea următoarei partide oficiale din preliminariile Euro-2008, cea cu Belarus, programată la 8 septembrie. „Meciul cu Tur-

Sper să fim stisțhwți de suporteri

Cristi Chivu................ .................................................cia este unul de palmares, important, înaintea unui alt meci foarte important cu Be

larus. Turcia este o echipă foarte puternică, cu un lot valoros, cu un antrenor foarte bun, una dintre echipele care pot pune probleme oricui. Sper totuși să repetăm e©- luția bună din ultimele luni și să obținem un rezultat bun”, a adăugat Chivu.
Necazuri pentru MaziluBucurești (MF) - Atacantul Ionuț Mazilu, a suferit o contractară paracicatricială și a părăsit, marți dimineață, can tonamentul naționalei României, selecționerul urmând să decidă dacă îl va înlocui pentru meciul amical cu Turcia.Mazilu a suferit o recidivă la o leziune mai veche pe coapsa piciorului stâng.Jucătorii naționalei au efec

tuat, la Mogoșoaia, antrenamentul oficial, ultima parte constând într-un joc 10 contra 10 pe latul terenului. La echipa posibililor titulari au evoluat Lobonț - FI. Petre, D. Goian, Chivu, Raț - Codrea, Rădoi - Dică, Mutu - Marica, în timp ce la rezerve au jucat M. Popa - P. Marin, M. Constantin, Prodan. Șt. Radu - Ni- coliță, C.Lazăr, D. Munteanu, Ad. Cristea - Gh. Bucur.

Nicolae Dică apreciază că jocul mai dur al turcilor ii va pregăti 
pentru ciocnirea de la Minsk (Foto epa)

Brazilianul se întoarceMilano (MF) - Fundașul brazilian al echipei Lazio Roma, Emilson Sanchez Cribari, a declarat că ar putea juca în partida din deplasare cu Dinamo București, din manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor.„Aș putea juca în meciul cu Dinamo. Nu sunt un erou, dar am noroc că totul merge bine. Am primit o lovitură în meciul tur cu Dinamo, dar nu am crezut că poate fi o accidentare gravă. Când m-am ridicat în picioare nu vedeam nimic și au trecut câteva minute până mi-am dat seama ce se întâmplă”, a spus Cribari.Fundașul brazilian a afirmat că Dinamo este o echipă abordabilă. „Sunt încă furios pentru ce s-a întâmplat în partida tar cu românii, dar

cred că Dinamo este o echipă abordabilă deși noi nu suntem la capacitate maximă. Nu știu ce fel de sezon ne așteaptă, dar trebuie să fim atenți la meciul retur cu românii. Este fundamental să ne calificăm în grupele Ligii Campionilor. Acest lucru ar da moral echipei”, a precizat Cribari.Cribari a suferit o intervenție chirurgicală după fractura de pomete suferită în partida Lazio Roma - Dinamo București, scor 1-1, din prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor. Returul se va disputa în 28 august, la ora 22.00, pe Stadionul Național din Complexul Sportiv Lia Manoliu, iar câștigătoarea dublei manșe se va califica în grupele Ligii Campionilor.

Mazilu - în centrul imaginii - este de ghinion sub tricolor
(Foto: EPA)

Se „călesc" cu turciiBucurești (MF) - Mijlocașul echipei Steaua București, Nicolae Dică, a declarat, marți, după antrenamentul oficial al naționalei României, că Turcia are un joc mai dur, dar asta îi așteaptă pe „tricolori” și în Belarus.„Cu Turcia este un meci important. Turcia are un joc asemănător cu al Belarusului, mai dur, dar asta ne va aștepta și la Minsk. Sper ca acest meci să fie de bun augur și să câștigăm. Se pare că e și ghinion cu aceste accidentări, cum am văzut la Pleșan

și Zicu. Ne pare rău. Și eu am trecut prin astfel de momente, dar sper ca toți să-și revină cât mai repede”, a spus Dică.întrebat dacă jucătorii Stelei sunt afectați de tensiunile de la club, Dică a afirmat: „Acum suntem la națională și ne gândim doar la acest lucru. Când vom reveni la club vom vedea ce va fi”.Meciul amical România - Turcia va avea loc astăzi, de la ora 21.00, pe stadionul Național din Complexul Sportiv Lia Manoliu.

Cribari este convins că va fi refăcut până la ora meciului retur din
tre Dinamo și Lazio (Foto: EPA
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OFERTA VERII

• amenajat, Deva, zona Dacia, preț 80.000 lei. Tel. 
0745/253413.(T)
• Deva, zona Miorița confort 1, contorizări apă. 
gaz, preț 135.000 lei. Tel. Tel. 223336. (T)
• semidecomandate, parter, canalizare se
parată, parchet, marmură, faianță, contorizări,
2 holuri, preț 80.000 lei, negociabil, în spatele 
coaforului de pe Bălcescu. Tel. 221279. (T)

zona Dacia, 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. (AO)
• zona Zamfirescn, parchet gresie, faianță, CT, 
ușă metalică, instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg., tel. 0745/786578 (AO)
• zona Uzo Balcan, et. intermediar, parchet 
laminat gresie, faianță, lambriuri, CT, ușă 
metalică, lavabil, preț 87.000 Ron neg., tel. 
0745/786578. (AO)
• zona Gojdu, et intermediar, apometre, repar
titoare, balcon, ocupabil imediat, preț 135.000 
Ron neg, teln 0745/786578. (AO)

k* * dec,zona I. Corvin, et bun, ST-55 mp, parchet 
■rtermopane, CT, amenajat preț 155.000 Ron neg, 

tel. 0745/786578.(A0)

• casă, 4 camere, hol, baie, anexe, centrală 
termică, curte, în Simeria, preț negociabil. TeL 
0721/368799. (T)

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

• vilă P+l și teren 4500 mp, zona Săcărâmb, preț 
convenabil. Tel. 0745/253413. a)
• Deva, zona Dorobanți, 3 camere+living, 2 băi, 
buc., hol, CT, termopane, amenajată occidental, 
teren 1050 mp, 155.000 euro, 0722/564004. (Al)
• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 3.000 mp, în 
Săcămaș, preț 15.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231.800. 
(A9)
• urgent, 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT,
anexă, ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg, tel. 231308 (A9) •
• viă ki Deva, la cheie, zonă centrală, 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231300,0740/317313. (A9)
• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85300 Euro neg., tel. 231300. (A9)
• vfiă, construcție nouă, amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg„ tel. 231300. (A9)
• 2 carnete, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva, preț 300.000 Ron, tel. 231300. (A9)

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

• cabană P+l, cu 600 mp teren aferent zona 
Râu Mare Retezat Tel. 0744/515484. (T)

• +teren, 2+1,05 ha, ST-100, Vața, preț 20.000 
Euro,-tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• ultracentral, 70 ha, ST- 240, 7+ depend., 
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A1Q)
• + garaj, 4 camere (parter+etaj), Ribița, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + anexe, ST- 70+1500,3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• 3 corpuri+șură, 1,2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• + sură, 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + dependințe, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lemn, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• +dependințe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• cărămidă,3camere+baie,2ha. ST-60, Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• rigle, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 4 camere, 05 ha, ST-100, Bucureșci, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă,4camere+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, 
0788/040.490. (A10)
• cărămidă, 4 camere, 0,5 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 5 camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(ALO)

• Deva, Ai. Viitorului ■ Gojdu, preț negociabil, 
urgent TeL 0721/235306,0724/652342. (6/21.08)
• garsonieră 2 camere, etaj 1, zona Dacia/preț 
72.000 lei. TeL 0745/253413. (T)
• semidecomandate, contorizări, mobilată; et.
3, zona Eminescu, preț 66.000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)
• zona pieței, et 2, decomandate, contorizări, 
balcon închis, preț 92300 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, et. 2, zona 
Piață, preț 90.000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• zona Sala Sporturilor, et2/4, 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 
70300 Ron neg, tel. 0745/786578 (A0)

• urgent Deva, Gojdu, 50 mp, balcon închis, 
contorizări, 125.000 ron, tel. 215212 (Al)
• decomandate, contorizări, renovat recent et
6, zona Astoria, preț 120.000 ron, tei. 0740/210780. 
(Al)
• decomandate, 2 balcoane, CT, parchet 
gresie+faianță, ST 53 mp, zona BCR, preț 158000 
ron, neg., tel. 0721/593403,0742/019418. (Al)
• decomandate, luliu Maniu, etaj intennediar, 
CT, nouă, balcon mare închis, termopan, ST 57 
mp, renovat, preț 164.000 ron, 0726/710903. (Al)
• Dacia, et 3, circuit balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg., tel.

I 221712,0724/305661. (A2)

• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Al. Jiului, et 2, circuit balcon, faianță, gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg„ tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. luliu Maniu, semidec., faianță, gresie, 
termopane, CT, parchet balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică, preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent dec, camere cu parchet contorizări 
integrale, etl, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231300,0740/317314. (A9)
• dec, contorizări, balcon, et.3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231.800. (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, termo
pane), 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, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
s*  irgent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al) 

regent fir Deva, zonele: Progresului, bd.
r Decebal, Gojdu, Dorobanți, Bălcescu, se oferă de 

la 120000 lei până la 160000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață, tel. 0730/474275, 
0723/251498,232808. (A4)
• zona Gojdu ■ central, cu centrală termică, 
termopan, fără modificări, preț 135000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• zona Decebal „Auto Moto" 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
07W165703. (A4)
• zona Profi, 55 mp, etaj 2, cu balcon mare, 
geam la baie, bucătărie mare, fără modificări, 
parchet vedere la stradă, bine întreținut, 
ocupabR imediat preț 140000 lei negociabil, tel. 
07887165702,0723/251498,232808. (A4)
• zona Astoria, etaj 2, cu balcon, centrală 
termică, termopan, modificat renovat recent 
ocițraH imecfiat preț 108000 lei negociabil, tel. 
232808,0723/251498,0788/165702.  (A4)
• zooa hoț 48 mp, cu balcon mare, beci, geam 
ia baie, fără modificări, bine întrețin xeț 95000 
M negociabil tel. 0788/165701 07Z3/251498, 
332008 (A41

• zona L Creangă ■ ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată, vedere pe 2 
părți, preț 165 000 Lei negociabil, tel. 
0788/165702,0745/302200,232808 (A4)
• dec,, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231.800. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• dec, zona Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/786578. (A0)
• dec, zona Trident 2 băi, parchet, gresie, 
faianță, CT, termopane, preț 215.000 Ron neg., 
tel. 0745/786.578. (A0)
• dec, zona Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, renovat 
gresie, faianță, termopan, ocupabil imediat preț 
180.000 Ron neg., tel. 0745/786.578 (AO)
• semidecomandate, CT, geamuri termopan, 
gresie+faianță, et 2, zona Maiorescu, preț 130.000 
ron, neg., tel. 0721/593403,0742/019418 (Al)
• decomandate, CT, termopane, parchet, 
gresie+faianță, balcon, zona Poliția județeană, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0721/593403, 
0742/019418 (Al)
• Mihai Viteazul, dec„ et 2, 2 băi, parchet 
bucătărie mare cu gresie și faianță, ocupabil 
imediat preț-65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec, neamenajat 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită, uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, parter, semidec., baie, bucătărie, 
balcon, amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț 65.000 euro, neg„ teL 
0745/367893. (A2)
• urgent zona Decebal - Ulpia, amenajat etaj 
intermediar, 2 băi, balcon mare, parchet gresie, 
faianță, mobilat preț 200000 lei neg„ tel. 
0723/251498 0788/165702,232808 (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 2 din 4, 
bloc nou, 80 mp, cu 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, amenajat modificări, parchet gresie, 
faianță, poziție deosebită, vedere pe 2 părți, preț 
neg., tel. 0730/474275,0788/165703,232808 (A4)
• zona Astoria, etaj 3, cu balcon, centrală termică, 
termopan, modificat uși noi peste tot renovat 
recent ocupabil imediat preț 155000 lei negociabil, 
tel. 232808 0723/251498 0788/165702. (A4)
• decomandate, zona Mărăști, contorizări, 
modificări, bloc de cărămidă, zonă liniștită, preț 
170 000 lei neg, tel. 0723 251498 0788 165702, 
232808 (A4)
• decomandat zona Liliacului, cu 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, modificări la 
bucătărie, posibil și mobilat preț 184000 lei neg„ 
tel. 0730 474275,0788165703,232 808 (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoamne, centrală termică, modificări, bloc 
nou, zonă liniștită, preț 240 000 lei neg., tel. 0723 
2514980788165702, 232 808(A4)
• urgent preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă, tel. 
231300. (A9)
• dec, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță, spoturi), 
termopane, etl, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg., tel. 0740/317314. (A9)
• dec, boxă și garaj sub bloc, zona T. Maiorescu 
Deva, preț 75.000 Euro, tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg„ tel. 231300. (A9)
• dec, 2 beți. et. intermediar, zona CEC Deva, tel. 
231300. (A9)
• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et.3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat integral, baia mare (gresie, 
faianță, vană), baia mică (gresie, faianță, cabină 
de duș), bucătăria amenajată, balcon închis, 
parter înalt, zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat, faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăști Deva, preț neg., 
tel.231300. (A9)
• dec, hol central, CT, etl, zona Liliacului, Deva, 
preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, et. interme
diar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg., tel. 
231300. (A9)
• sdec, camere cu parchet, CT, et.2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175.000 
Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, amenajat, 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel. 
231300. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lângă primărie ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/04 190. (A10>

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, aaa M.T, et intermediar, 2 băi, 2 balcoane, 
parchetgresie,faianță.termopan,completcortD- 
rizat preț neg. teL 074/786578. (A0)

I • decomandate, zona împăratul Traian, etaj 2, 
ST 110 mp, 2 balcoane, 2 băi, CT, garaj, boxă, preț 
100.000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, zona Gojdu. etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63000 euro nego
ciabil, tel. 0788165 703,0745 302200,232808 (A4)
• preluăm spre vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă, tel. 231.800. (A9)
• dec, bloc nou, S100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță, parchet 
laminat) et.2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg., tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură
Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec.S-100 mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg„ tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• sdec, camere cu parchet CT, bloc acoperit cu 
tablă, zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231.800. (AS)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva+garaj, scară interioară, CT, termopane,
150 mp, amenajat occidental, 110.000 euro, tel. 
0795/56400-1 CAI)

Vând case, vile (13)

• I ' ir, vând urgent casă tip vilă, 
aparținând de Deva, finisată la cheie, 
construcție 2007,6 camere, 3 băi, living, 
bucătărie, garaj dublu, bed, balcon, terasă 
60 mp, st 530 mp, fs 22 m, preț 155300 euro. 
Tel. 0723/025015. (10/2008)

Case de vacanță (15)

Vând case la țară (17)

Vând garsoniere (19)

• zona Profi, dec., ST-45 mp, parchet gresie, 
faianță, complet corrtorizată, et 1, preț 125.000 
Ron neg„ tel. 0745/786578 (A0)
• zona Bălcescu 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 (A0)
• amenajată stil occidental și mobilată, etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță+gresie, etaj 
intermediar, zona Daica, preț 70.000 Ron, tei. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, amenajată, parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• garsonieră, 2 camere, bucătărie, faianță, 
gresie, Dacia, preț 83.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, zona Dacia, et intermediar, st=lfe mp, 
cameră, baie, hol, preț 48000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• urgent zonă centrală, st=40 mp, amenajări 
modeme, etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. ț^2)

• zona Trident 40 mp, decomandată, modificări 
la bucătărie, termopan, parchet gresie, faianță, 
ușă metalică, ocupabilă imediat preț 75000 iei 
negociabil, tel. 0788/165702,232808 0723/251498 
(A4)
• zona Dorobanți, etaj 1, decomandată, 40 mp, 
cu balcon, contorizări totale, preț 115000 lei 
negociabil, tel. 232808 0723/251498 0788/165702. 
(A4)
• ngent cu sau fără amenajări, tel. 231300. (A9)
• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg., tel. 231300,0740/317313. (A9)
• In Deva, amenajată integral (gresie, faianță, 
parchet laminat spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată, Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg„ tel. 231300,511.776. (A9)
• dec., cameră cu parchet laminat, baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată, zona Gojdu, preț 88000 Ron, neg., tel. 
0740/317313. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

romimo.ro
• urgent în Deva, zonele: Gojdu, Progresului, bid. 
Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80000 lei până 
la 115000 lei, în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață, tel. 0723/251498 0745/302200,232808 
(A4)
• uroent Deva. Diata imediat tel. 215212. (Al)

Vând terenuri (21)

• Deva, prehngbe Str. Viilor, 2100 mp, 
deschidere 20 m, preț 20 euro mp. TeL 
0723/187551,0724/844596. (7/20.08)

• 2000 mp grădină cu 100 pomi fructiferi, 120 
butuci vie, căpșuni, zmeură; mobilă bucătărie, 2 
frigidere Zill și Sidex, bicicletă First Bike, jante 
duble, 18 viteze. Tel. 0741/123494,227610. (D

Vara aceasta reclama ta în Cuvântul liber 
va fi doar 50 de lei + TVA!

Cu bani putini, poți câștiga bani multi!

Consultanții noștri de vânzări, la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438

Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul 1 in județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1! 32^ iUHNAL

(9
46
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)

Suntem 
numărul 1 
în județul 

Hunedoara!

• două Hui teren intravilan, Deva, Viilor, 550 mp,
2100 mp, preț 30 euro mp. TeL 0745/253413. CD

• locdv casă, 40ari, intravilan, la șosea; 80 
ari teren pentru construcție; casă de 
vacanță la 100 m de șosea; 120 ha pădure; 
13 ha fanat Certeju de Sus, prețul pieței 
Tel. 0254/770887, 0749/063432. (3005494/ 
2138)

• intravlan Deva, 3000 mp, fs 30 m, acces cu tirul, 
curent preț 13 euro mp. Tel. 0745/253413. (D
• Intravilan șl extravilan în Deva. Relații la tel. 
217228225072. (T)
• mai multe loturi de teren în zone excepționale, 
în Sântuhalm. Tel. 210900,0744/611145. (T)
• Intravfen, zona Liliacului, ST-375 mp, FS-llm, 
toate facilitățile, proiect pentru construcție bloc 
D+P+l, parcare, preț 90.000 euro neg, tel. 
0745/788578 (A0)
• Iri Deva, DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (A0)
• In Deva, la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0745/786578. (A0)
• bi$ântanM,ST-10.000mp,FS-100m,sevinde 
și parcelat preț 25 euro/mp neg., tel0745/ 
788578 (A0)
• Deva, zonă rezidențială, 4 parcele, FS 20 m, 
utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan în Șoimuș, ST 4600 mp, FS 90 m, preț 
10 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• Intravilan In localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte la zi, 
ideal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740/535098 0788/165703,232808 (A4)
• intravlan, st 1800 nip, la 15 km, de Deva, zona 
Brănișca, poziție deosebită, ideal pentru in
vestiție, construcție casă, sau casă de vacanță, 
deschidere direct la stradă, acte la zi, se parce- 
Iează900mp-800mp,preț 11500 euro tel. 0723 
251498 0730474275,0723 251498 232 808 (A4)
• intravlan, st 500 mp, la 4 km, de Deva, locali
tatea Mintia, poziție deosebită, utilități, curent 
gaz, apă, ideal pentru investiție, construcție 
casă, sau firmă, deschidere direct la stradă, acte 
lăzi, preț 11000 euro tel. 0723 251498 0745 
302200,232 808 (A4)
• regent intravlan, zona RîUI Mare, Dumbrăvița, 
în suprafață de 500 mp, terenul este plan, există 
și fundație de 8 ml/8 ml, pentru cabană, se oferă 
si proiect de construcție cabană, cu deschidere 
la stradă de 25 ml, ideal pentru construcție casă, 
casă de vacanță, investiție, preț 11500 euro tel. 
0723 251498,0788165703,0254/232 808 (A4)
• preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231300. (A9)

• tn Sântuhalm, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231308 (A9)
• parcele a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231308 (A9)
• Intravlan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
•tel.231300. (A9)
• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231300. 
(A9)
• BIffeni, 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613368 0788/040490. (A10)
• DN Deva-Orăștie, 815 ha, intravilan Orăștie, preț 
58000 Euro, tel. 0254/613368 07884)40498 (A10)
• Brad-Deva, 03 ha, Săliștioara, preț 8000 Euro, 
tel. 0254/613368 0788/040490. (A10)
• Brad, 05 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613368 0788/040490. (A10)
• Brad-Oradea, 1 ha, Intravilan, preț 80000 Euro, 
tel '54/61' «6.07»'Mn490. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi. Diata imediat tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, 25 mp, zona Piață, 22.000 euro, tel. 
0721/055313. (Al)
• Deva, 80 mp, cu intrare bulevard, grup social 
CT, termopane, 82300 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• preluăm spic vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel. 
231300 (A9)
• ST-30 mp, amenajat (parchet laminat 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231300. (A9)
• S-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neg., tel231308 (A9)

Vând locuri de veci (23)
• In cMH Călugăreni, cavou nou cu 2 locuri 
(se poate și trei), frumos executat loc 
răscumpărat în tom W 0254/232216 (D

Vând alte imobile (27)
• MQmp, amenajată irtegral, teren 1700 mp, 
preț neg„ tel.0745/511.778 (A9)
• 03 ha, ST-250, comuna Vața, preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613368 0788/040490. (A10)

romimo.ro
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Societate Comercială angajează:
Organizează licitație cu strigare în vederea vânzării unui teren în 

suprafață de 38.200 mp.
- Terenul se află în intravilan Hunedoara (peste drum de Turnarea 

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

doara, iar documentele necesare în vederea participării se vor depune până 
la data de 31.08.2007, ora 15.

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

Persoanele fizice și juridice interesate pot obține informații suplimentare 
la sediul S.C. ECO SID SA Hunedoara, Piața lancu de Hunedoara, nr. 1, sau 
la telefoanele 0728/284.445 și 0727/773.348.

(108481)
CV- urile se transmit ia fax nr: 0740.034.401 
sau pe email: mca@deva.rdsnet.ro.

S.C. ECO SID SA

Imobile chirii (29)

' •» SEL. - fa faliment, cu sediul fa 01 jud. Hunedoara, vinde tel 
op principal ie producție, platfoffl Kîfaprafațâ de 3SI mp, situate fa Un 
Im, nr. 15. înscrise în CF nr'. BftElftMQ/l/l/l V1/1/1)/2/2. 32420* 
lastede 170.500 Ron + TVA.tzța va avea loc în data de 21 09.200- 
Itdri Hi» euoara.artțla de participare la licitație reprezlFl afcttațiel.
pp&area caietului de sardnl este obfiga 
Ml gSsit I eoiul lichidatorului din Orii |ud.Hunedoara, tel. 0254-240807, ■

• MdMmta Deva apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, utilat complet 
pentru pretentlosL zonă ultracentrală, 
deasupra pdldlnldl cu plată, preț 1000 

i H/lunăTeL 0740/4533882. (1/17.1)

• oier spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, amenajat de lux, centrală 
termică, zona plata centrali preț 200 euro/lună 
Tel. 0745/253411 CD

• otar spre închiriere hală Industrială 700 
mp, situată in Brad, construcție nouă acces 
DN, birouri 90 mp. Instalat utilități. Relații la 
tel. 0728/078090. (7/3107)

tel.
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UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMÂNIEI

Proiect finanțat prin Phar» Ministerul
șl Egalltlțll de Șanse

Lansare de Proiect

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

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

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

Grupurile țintă:
- Toate nivelurile manageriale din IMM-uri 

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN SA. din:

DEVA STR 22 DECEMBRIE, NR. 37A e
TELEFOANE: 213915, 214718, 0744524480 |
Pentru mai multe informații despre relațiile dintre România șl Uniunea Europeană, vizftMZâ: =

150

• «tar spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, Deva zona piață, mobilat occi
dental, preț 200 euro/lună cu taxe Incluse. Tel. 
0722/564004.0)
• primesc ki gazdă 2 eleve nefumătoare, 
condiții foarte bune, B-dul 22 Decembrie, 
deasupra Băncii Carpatica, preț 150 lei, cheltu
ieli Incluse. Tel. 0254/221279. (T)
• dat, Mm Zanfirescu, et bun, mobilat și utilat, 
pe termen lung, preț 160 euro/lună, ' ' 
0745/788578 (AO)
• garsonieră Deva complet mobilată, 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, mobilat, Deva 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• Deva la bulevard, 20 mp + 30 mp, depozit șl 
birou, CT, termopane, 300 euro/lună, tel. 215212. 
(Al)
• 41 mp, zonă centrală, preț 3200 ron lunar + 
garanție, tel. 0745/539022,0726/316798 (Al)

• MM mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta zonă centrală Deva 15 Euro/mp, tel. 
212.141,23L800.CA9)
• dat, semkneHet șl utilat, zona Zamfirescu 
Deva 500 Ron/lună, tel. 0740/317313. (A9)
• hlUL ST-500, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• hdă, ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613368 0788/040490. (A10)

www.infoeuropa.ro

Auto romănesti (36)

bestauto.ro
• vând Dada 1310, af 1991 cu 5 trepte de viteză, 
închidere centralizată, radlocasetofon, stare 
bună de funcționare, preț negociabil. Tel. 
0720/042951. CD
• vând Dada Logan, 2005,60.000 km, climă, ABS, 
CD, 1600 cmc, gri-metalizat, 8000 euro, inf. la tel. 
0746/253413. CD
• vând Dada papuc, 2 locuri, pe benzină, af 1992, 
stare bună 3500 lei. Tel. 0720/545242 CD

Auto străine (37)

INSTALARE ANTENE SATELIT ’XCTO

ULTIMA GENERAȚIE DE TELEVIZIUNE DIGITALA
Instalare GRATUIT Al

Custodio pe 2 ani: foloseați GRATUIT r*<3«t»tor«ii  ui antoM 
pentru un contrect «*«  2 «nil

• vând tedă frigorifică Arctic, 7 sertare, 
foarte puțin folosită, oreț 360 lei și frigider 
Zii stare foarte bmă de tnehorare, preț 
150 lei TeL 074S4M3512 sau 0345/803235 
(5/1808)

Bonaeficlvzi GRATUIT do tnataiara «tartei«ard autoatacatA BOOM

Gabriel Drăgan
ORANGE 0748 461 908

VODAFONE 0723 975 479 £
COSMOTE 0767 279 897 8

• vând icgant Renault Megane, af 2003,1,9 DCi, 
full-option, 90.000 km, unic proprietar, foarte 
bine întreținut, preț 10.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/2021280741/224000. CD
• vând VW Golf 4, af 2001, model limuzină, 
ireproșabil, preț 7850 euro. Tel. 0745/789789. CD

Garaje (43)

• vând garai, Deva, Str. Teilor. Tel. 
0723/574899.(4/1808)

Mobilier și interioare (47)

CEA MAI BUNA OFERI

rAi-wrAriA»t tursr-.iuiaiM»

închirieri auto
începând 
de la prețul de’

• vând măsuță clavecin (pian vechi) destinată 
șl pentru orgă și băncuță pian reglabilă pe 
înălțime; piese clasice vechi Germania, preț 
convenabil. Tel. 0751/886337,0724/941393. CD
• vând moblă de bucătărie, albă, mobilă 
sufragerie, aragaz cu 5 ochiuri, mașină de spălat 
DW. Tel. 0744/515484. (T)
• vând ușă de stejar în două canate. Relații la 
tel. 0723/515985. (8/2008)

68 de lei
FUL TVA

Calculatoare si accesorii 
(51)

rclatjiilăItclî|B • vând urgent imprimantă A4 matriceală Epson 
LX 300, aproape nouă, diverse bunuri dizolvare 
birou firmă, Deva. Tel. 0752/206785. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând adkfasi pentru femei și bărbați, originali 
SUA, Tel. 210900,0744/611148 CD

Electrocasnice (56)

• vând mașină de cusut rusească, electrică, 
adaptată și manual, la picior, preț negociabil, 
Deva. Tel. 213286. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând femeia Rotwailer, exemplar deosebit. 
Tel. 210900,0744/611145. CD
• vând legume, preț negociabil: se asigură 
transportul. Tel. 0726/434097. CD
• vând pid Ciobănesc Carpatin vaccinați și 
foarte frumoși. Tel. 210900,0744/611145. CD

Instrumente muzicale (60)
• vând urgant orgă de lumini cu 3 spoturi și 
două boxe a 6 W; acordeon Weltmeister cu 40 
bași cu metodă de acordeon. Tel. 0741/123494, 
227610. CD

Altele (61)
• vând vin de casă, vechimea 5 ani, preț 6 lei 
litrul șl 2 felinare pentru morminte. Tel. 217182. 
CD

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lazăr Peana. Se declară nul. (4/21.08)
• pierdut polță de asigurare RCA nr. 000761351, 
aparținând domnului Dănilă loan. Se declară 
nulă. (7/21.08)

Prestări servicii (72)

• închiriez n fim frigorifică pentru nunți. Tel. 
0740/420521. CD

• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, italia. Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)
• transport mobiliar cu auto 1,2 ■ 1.5 tone, 
acoperit, 14 mc volum; asigur demontare și 
încărcare mobilier. Tel. 0254/226578, 
0744/934462,0726/551701.  CD

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm vânzătoare pentru magazin 
alimentar. Tel. 0722/307874. (5/21.08)
• casăki Săcărâmb, grădină și pădure. Relații la 
tel. 222991,221514. (3/21.08)
• SC Euro Bau Consult SRL Deva, în construcții, 
angajează urgent contabll-șef, fierar-beto n i st și 
dulgher. Relații latei. 0722/319442. (2/21.08)
• Societatea Kaufmann ■ profil confecționare 
tâmplărie PVC angajează confecționeri, lăcătuși 
- montatorl cu experiență și o persoană cu studii 
tehnice pentru planificare, supervizare 
producție. Tel. 0254/233240, fax 0254/233243. E- 
mail: oftice@kaufmann.ro (9/16.08)

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Slntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată In 
P-ța Unirii

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

§

Comemorări (76)

Amintire veșnic vie și flori înlăcrimate pentru părinții trecuți în eternitate
MARIA și EMANUEL GIURGIU 

CORNELIA și PETRU FAURParastasul de pomenire va avea loc sâmbătă 25 august 2007, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Deva. Fiii Maria și Sabin Giurgiu
(5/20.08)

o societate comirclaM angajează consilier 
vânzări, cunoștințe operare PC. Relații la tel. 
0726/229506.(8/21.08)
• muncitor nacdflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri. Brad, 3 posturi, data limită 31.08., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor naeaMleat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Deva, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nacaldlcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Orăștie, 4 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Vulcan, 3 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• MitdfrnacalfcZlaspargereașI tăierea mate
rialelor, Hunedoara, 7 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncilor ptantaț*  ? amenajaare zonă verde, 
Deva, 2 posturi, data limită 6JB, perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator caktertor electronic șl rețele, Deva, 1 
post, data limită 26.08. Tel. 213244, orele9 -16.

• operator condiționai*  șl prelucrare plante,
Orăștie, 1 post, data limită 25.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.

• operator tahlcaroa mezelurilor, Hațeg, 5 
posturi, data limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator mașH de calcul, Deva, 2 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator pratacrare băuturi alcoolice și răcori
toare, Hunedoara, 6 posturi, data limită 31.08., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• ospătar, Deva, 2 posturi, data limită 9.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

• ospătar. Ora, 3 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244, orele 9-16.

• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-18

• pădurar, Hunedoara, 8 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• parchetar ■ linolist, Lupeni, 6 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• pettier, Brad. 1 post data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-18

• pattser, Hunedoara. 1 post, data limită 30.09.
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Orăștie, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pedlchknisL Brad, 1 post, data limită 31.08 Tel.*
213244, orele'9-16. I»
• portar, Câian, 3 posturi, data limită 13.09. Tel.'' 

213244, orele 9-16.

• pregătitor confecți industriale din blană, 
Orăștie, 6 posturi, data limita 31.08 Tel. 213244. 
orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• recepționer hotel Deva, 3 posturi, data limită 

'30.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• recepționer hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.

LEGENDĂ AGENȚII
IMOBILIARE: 
A0 - Evrika
A1 - Prima Invest
A2 - Garant 
Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A10 - Liliacul
Multicom

mailto:mca@deva.rdsnet.ro
http://www.infoeuropa.ro
bestauto.ro
mailto:oftice@kaufmann.ro


Oamenii doresc mereu să zboare

Traian Vuia

ILE ”M0M

AVIAȚIE
5

• Aeroport. Autoritățile județene au decis reamenajarea aeroportului de la Săulești și transformarea lui în aeroport civil pentru avioane de pasageri de mici dimensiuni. (D.l.)

Zborul nu este doar un vis
■ Problema zborului 
cu un aparat care cân
tărește mai mult decât 
aerul nu e decât un vis. I Deva (D.l.) - Traian Vuia s- a născut în 1872 la Surducu Mic, în județul Timiș. Părinții săi au fost preotul Simion Popescu și Ana Vuia. A urmat cursurile primare la Bujor (azi Traian Vuia) și Făget. între 1884 și 1892, urmează liceul la Lugoj. După absolvirea bacalaureatului, Vuia pleacă la Budapesta pentru a se înscrie la Politehnică. A urmat pentru un an cursurile Politehnicii, secția mecanică, la. seral. Neavând destui bani, se va

go - 1909___________ __________________
.list 1884 - Alexander Fjodorowitsch Moshaiski - 

primul zbor eu motor nedirijat (necontrolat) j.
I 17 Decembrie 1903 - Frații Wright, primul zbor dirijat 

cu motor (controlat;
23 Iunie 1904 - Frații Wright - Flyer III
18 Marte 1906 - Traian Vuia - Vuia 1
12 Septembrie 1906 - Jacob Christian Hansen Elle- 
hammer - Ellehammer I
23 Octombrie 1906 - Alberto Santos-Dumont ,,14bis".
12 Noiembrie 1906 - Alberto Santos-Dumont ,,14bis". 
primul zbor recunoscut de FIA ca zbor-record
13 ianuarie 1908 - Henri Farman - „Voisin-Farmanl". 
primul zbor recunoscut de FIA pe distanța de peste 
1 km
8 Iunie 1908 - Roe I
23 Ianuarie 1909 - Bleriot XI
6 Aprilie 1909 - Henri Farman - Farman III
5 Iunie 1909 - Avro Triplane No. 1
13 Septembrie 1909 - Alberto Santos-Dumonts - 
„Demoiselle"
28 Marte 1910 - Hydravion, primul zbor cu un 
hidroavion Henri Fabre
Aprilie 191® - Avro Triplane No. 2
24 Iunie 1910 - Avro Triplane No. 3
30 Iulie 1910 - Bristol Boxkite
16 Decembrie 1910 - Henri Coandă - Coandă 1910 
primul zbor cu avion cu propulsie (reacție)

Vizionarul român 
Henri Coandă
■ „Aripile considerate 
ca mașini de reacție"- 
este ideea unui român 
de geniu.

Pîlotul francez Louis Bleriot, unul dintre pionierii aviației mondiale, a | făcut, la începutul secolului, demonstrații aviatice la București.
y,- ■______ (Foto: CI.) _/

Ei au fost primiiDeva (D.L) - Frații Orville și Wilbur Wright au reușit pentru prima oară în istoria aeronauticii să efectueze un zbor dirijat cu un aparat de zbor cu motor (mai greu ca aerul). Până la acea dată, după părerea „ex- perților” un zbor motorizat nu poate fi dirijat. în 1889 frații Wright încep construirea primului avion nemotorizat, un planor cu a- ripi duble. Din studiul tabelelor lui Lilien- thal stabilesc că fusese calculat greșit coeficientul „Smeaton” (un coeficient al raportului dintre portanță și rezistența opusă de aer). Pentru experimentarea practică construiesc pentru prima oară un canal cu curent de aer. în octombrie 1900 are loc prima încercare de zbor fără pilot în regiunea Kill Devil Hills lângă Kitty Hawk din North Carolina, pe malul Oceanului Atlantic, unde caută să profite de curenții permanenți și puternici de aer. în vara lui 1901, cu un planor îmbunătățit și cu pilot, reușesc să zboare 100 m cu o viteză de 35 km/h. în timpul acestor zboruri experimentale reușesc pentru prima oară să descrie în timpul zborului o curbă. Perfecționând în continuare tehnica zborului, în anul 1902 au reușit să parcurgă o distanță de 622,5 m. La data de 23 mai 1903 hotărăsc montarea în planor a unui motor. în 17.11.1903, Orville reușește să zboare timp de 12 secunde, pe o distanță de 37 m, cu o viteză de 10,8 km/h. Wilbur, la rândul său, reușește să zboare în aceeași zi, de data aceasta timp de 59 de secunde, 260 m cu o viteză de 19 km/h.

Deva (D.l.) - în condiițile în care avionul clasic încă nu se născuse bine, un vizionar de geniu, Henri Coandă, a și pătruns, cu spiritul său inventiv, într-un domeniu pentru care știința și tehnica nu erau încă pregătite.S-a născut la București, la 7 iunie 1886. După absoîvirea școlii primare, a urmat câteva clase de liceu la Liceul Sfântul Sava din București. A terminat Liceul din Iași, iar apoi Școala militară de artilerie, geniu și marină, pe care a absolvit-o în 1905. încă de când era sublocotenent de artilerie Henri Goandă a conceput și construit în 1907 o serie de rachete pirotehnice

ț.

W Unul dintre pionierii 
aviației mondiale este 
conjudețean de-al 
nostru.Deva (D.l.) ■ Aurel Vlaicu s- a născut în 6/19 noiembrie 1882, la Binținți, lângă Orăș- tie, județul Hunedoara și a murit în 3 septembrie 1913, la

i Vlaicu a câșigat cu avionul său premii la mitingurile aeriene

în 1906, lângă Paris, aparatul Vuia 1 a zburat pentru prima dată înscrie la Drept și va practica în birouri de avocatură din Banat pentru a-și putea asigura mijloacele de trai.După terminarea facultății Traian Vuia se întoarce la Lugoj. Aici continuă să studieze problema zborului uman și începe să-și construiască primul aparat de zbor, pe care-1 numește aeroplan-auto- mobil. Datorită lipsurilor financiare, nu reușește să-și ducă la capăt proiectul și decide în schimb să plece la Paris, în iulie 1902. Vuia spera că aici va găsi pe cineva interesat să-i finanțeze pro-

cu scopul de a experimenta propulsia prin reacție a aparatelor de zburat, mai grele decât aerul. Tot în aceeași perioadă el a conceput și construit în atelierele Arsenalului armatei din Dealul Spirii macheta unui avion propulsat de o rachetă. Pasiunea pentru cercetarea științifică l-a făcut pe proaspătul ofițer să părăsească armata și să-și continue studiile în străinătate. A urmat cursurile Școlii politehnice din Charlottenburg din Berlin, apoi pe cele ale Universității din Liege (Belgia) și ale Școlii Superioare de Electricitate Montefiore din Torino. în 1910 a absolvit în prima promoție Școala Superioară de Aeronautică din Paris. Rezultatele cercetărilor sale din această perioadă au fost prezentate de compatriotul nostru într-o comunicare susținută la începutul anului
Bănești, lângă- Câmpina. A fost inginer, inventator și pionier al aviației române și mondiale. în cinstea lui, comuna Binținți se numește astăzi Aurel Vlaicu.Aurel Valicu a terminat Colegiul Reformat al Liceului Calvin din Orăștie, care din 1919 încoace a fost numit „Liceul Aurel Vlaicu”, luân- 

iectul, însă s-a lovit de mult scepticism asupra ideii că o mașină zburătoare cu o densitate mai mare decât cea a aerului ar putea zbura. Vuia însă continuă să-și promoveze proiectul și-l trimite Academiei de Științe de la Paris pe 16 februarie 1903, prezentând posibilitatea de a zbura cu un aparat de zbor mai greu decât aerul, precum și procedura de decolare. Academia îi respinge proiectul cu motivația că ar fi prea utopic, cu mențiunea că: „Problema zborului cu un aparat care cântărește mai mult decât aerul nu poate fi

Henri Coandă a conceput primul avion cu reacție din lume 1910 la Școala Superioară de Aeronautică din Paris și într- un studiu intitulat „Aripile considerate ca mașini de reacție”, pe care l-a publicat în iunie 1910 în revista pariziană „La Tehnique Aeronautique”, comunicare ce s-a bucurat de un vădit interes în cercurile oamenilor de știință care studiau problemele aerodinamice. După ce a elaborat și experimentat principiul aplicării la avioane a unui motor
du-și bacalaureatul la Sibiu în 1902.Și-a continuat studiile inginerești la Universitatea din Budapesta și Ludwig-Maxi- milians-Universităt Mtinchen, ■ în Germania, obținându-și diploma de inginer în 1907. După care a lucrat ca inginer la uzinele Opel din Russel- heim. în 1908 se întoarce la Binținți unde construiește un planor cu care efectuează un număr de zboruri în 1909. în toamna lui 1909 se mută în București și începe construcția primului său avion, Vlaicu I, la Arsenalul Armatei. Avionul zboară fără modificări (lucru unic pentru începuturile aviației mondiale) în iunie 1910. în anul 1911 construiește un al doilea avion, Vlaicu II, cu care în 1912 a câștigat două premii memorabile la mitingul aerian de la Aspern, Austria.La 13 septembrie 1913, în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu 

rezolvată și nu este decât un vis”. în ciuda acestor obstacole, Vuia nu renunță la proiect și se înscrie pentru un brevet, acordat pe 17 august 1903 și publicat pe 16 octombrie 1903. Invenția brevetată se numește aeroplan-auto- mobil.în iarna 1902-1903, Vuia începe construcția aparatului, în toamna lui 1904 începe să- și construiască și un motor, tot invenție personală. în 1904 obține un brevet pentru a- ceăstă invenție în Marea Bri- tanie. întreaga parte mecanică e terminată în februarie 1905. Aparatul este gata în decembrie și este numit Vuia I. Avea prevăzută o greutate totală de 250 kg, o suprafață de susținere de 14 mp și un motor de 20 CP. Primele experimente au început în 1905, ca pe un automobil, cu aripile demontate, pentru a căpăta experiență în manevrarea lui.Pe 18 martie 1906 la Mon- tesson, lângă Paris, aparatul Vuia I a zburat pentru prima dată. După o accelerație pe o distanță de 50 de metri, aparatul s-a ridicat la o înălțime de aproape un metru, pe o distanță de 12 m, după care elicele s-au oprit și avionul a aterizat.

cu reacție, în octombrie 1910 a expus, la salonul Internațional de Aeronautică din Paris, avionul conceput și proiectat de el, prevăzut cu un astfel de motor. Inventatorul a surprins pe specialiști prin faptul că a ieșit complet din făgașul drumului bătut de constructorii din acea vreme în domeniul aeronauticii și al zborului aerian. El a conceput de fapt primul avion cu reacție din lume.

Aurel Vlaicuavionul său Vlaicu II, s-a prăbușit în apropiere de Câm- pina, se pare din cauza unui atac de cord.în anul următor, prietenii săi Magnani și Silișteanu finalizează construcția avionului Vlaicu III și cu ajutorul pilotului Petre Macavei efectuează câteva zboruri scurte. Autoritățile vremii interzic continuarea încercărilor; în toamna anului 1916, în timpul ocupației germane, avionul este expediat la Berlin. A fost văzut ultima dată în anul 1940.



Endeavour revine pe Pământ• Și-a rupt brațul. Actrița Jessica Simpson a demonstrat încă o dată că femeile nu trebuie să se joace cu armele. Ea s-a rănit singură, în timpul filmărilor pentru noul său film, „Major Movie Star", în care joacă rolul unei actrițe care se înrolează în armată.

Regată. Ieri, la Centrul Olimpie Qingdao, s-a dat startul regatei care se desfășoară în aceste zile în China.
(Foto: EPA)

■ Ieri, naveta Endea
vour urma să aterizeze 
cu o zi mai devreme, din 
cauza uraganului Dean.Cape Canaveral (MF) - NASA a decis să scurteze misiunea navetei Endeavour cu 24 de ore din cauza riscului ca Dean, un uragan care luni a fost catalogat de gradul cinci, să lovească statul Texas. Furtuna tropicală este așteptată în această zonă începând de miercuri, dar există probabilități mici ca regiunea Houston, unde se află centrul de control al misiunii, să fie afectată de uragan. Presupunând că s-ar întâmpla acest lucru, centrul spațial ar trebui evacuat, iar operațiunile de aterizare ar fi transferate centrului spațial Kennedy din Florida, care nu este la fel de bine echipat. Endeavour avea, ieri, două posibilități de a ateriza în Florida. Prima, la

Endeavour revine (Foto: epa)ora 16.32 GMT, cu o ieșire de pe orbită la ora 15.25 GMT. A doua posibilitate era pentru ora 18.06 GMT, cu o ieșire de pe orbită a navetei la ora 17.00 GMT. Dacă naveta nu va putea ateriza în Florida, o nouă încercare poate avea loc în cursul zilei de astăzi. Naveta dispune de suficientă energie pentru a rămâne pe orbită până vineri.
100 de copiiDubai (MF) - Un bărbat de 60 de ani din Emiratele Arabe Unite plănuiește ca până în 2015 să aibă 100 de copii, anunță metro.co.uk. Daad Mohammed Murad Abdul Rahman are acum 60 de ani, 15 neveste și 78 de copii. Bărbatul se gândește să se mai căsătorească de câteva ori până când își va împlini visul de a avea 100 de copii.
Descurajarea 
natalitățiiNew Delhi (MF) - Cuplurile indiene primesc o a doua lună de miere din partea statului dacă nu se grăbesc să devină părinți. Guvernul indian a inițiat un program prin care încearcă să țină sub control fenomenul natalității în districtul Maharashtra.

Michael Dell
(Foto: EPA)

Scandal 
financiar 
Washington (MF) - în 
Statele Unite, bate 
vânt de scandal la 
compania Dell, al 
doilea mare pro
ducător de compute
re personale. Fonda
torul grupului, MF 
chael Dell, în vârstă 
de 42 de ani, se află 
în centrul unei an
chete privind falsifi
carea rapoartelor fi
nanciare ale compa
niei Dell, care a reve
nit anul trecut la 
conducerea firmei, 
ca director general, a 
fost președintele a- 
cesteia din 2002 
până la începutul lui 
2006.

Luptă dreaptă. Ajunși la maturitate, doi tigri de la Grădina Zoologică din Bangkok se luptă în bazin, spre deliciul privitorilor. (Foto: epa)
Masacrul pisicilor negreRoma (MF) - Din cauză că le consideră aducătoare de ghinion, italienii omoară toate pisicile cu blana neagră care le ies întâmplător în cale. O asociație de protecție a animalelor a făcut o anchetă și a constatat că 60.000 de exemplare de pisici negre sunt omorâte anual. „Am observat dispariția pisicilor negre, ucise de unii oameni superstițioși sau de sataniști, ca parte din ritualurile lor. De secole, pisicile negre au fost maltratate, considerate oîntruchipare a răului sau asociate cu vrăjitoria”, au spus reprezentanții asociației. în Italia există aproape 9 milioane de pisici, dintre care mai mult de un milion trăiesc în stradă.

Rugăciuni pentru DianaLondra (MF) - Arhiepiscopul de Canterbury a anunțat că a compus două rugăciuni speciale în memoria prințesei Diana, la cererea celor doi fii ai acesteia, prințul William si prințul Harry, relatează tele-

Diana, Prințesa Inimilor (Foto: fan)

graph.co.uk. Rugăciunile vor fi rostite în timpul slujbei ținute în memoria Dianei, pe 31 august, când se vor comemora 10 ani de la tragicul sfârșit al Prințesei Inimilor. Potrivit unui comunicat de presă dat de arhiepiscopie, rugăciunile vorbesc despre vulnerabilitatea Dianei, despre iubirea sa față de oameni, dorința de a-i ajuta pe cei sărmani, dar și despre moartea sa tragică. Prinții au cerut ca aceste rugăciuni să fie un tribut adus memoriei mamei lor. Se pare că atât William, cât și Harry vor ține cuvântări în cadrul ceremoniei memoriale.

Ș ■ . v. ■ "

Daniela este născută în zodia Balanță. îi plac modelling-ul, plimbările In natură și distracțiile^ 
(Foto: T Mani Fata zilei o găsiți și pe 
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Dean a lovit coasta mexicană
■ Uraganul Dean a atins 
litoralul mexican, rafalele 
de vânt depășind 230 
kilometri pe oră.Ciudad de Mexico (MF) - Uraganul Dean a atins deja litoralul mexican de la Marea Caraibelor, unde se înregistrează ploi torențiale și vânt extrem de puternic. Intensitatea ciclonului a crescut în cursul nopții și a ajuns în categoria a cincea, cea mai periculoasă de pe scara Saffir - Simpson. Autoritățile mexicane se pregătesc pentru ce e mai rău, după ce uraganul a ajuns în zona stațiunilor de pe riviera mayașă, litoralul de la Marea Caraibelor. Ochiul uraganului a ajuns în zona Puerto Bravo, potrivit unui'

Nonconformista Jade Jagger
(Foto: EPA)

Puterea uraganului crește de la o oră ia alta (Foto: epa)meteorolog al institutului meteo din Mexic, contactat de agenția France Presse. Viteza de deplasare este de 32 de ki
lometri pe oră, iar rafalele de vânt din interiorul ciclonului se situează între 230 și 324 de kilometri pe oră. De luni a

fost decretată alertă maximă în zona peninsulei Yucatan, de unde în ultimele zile au fost evacuați peste 70.000 de turiști și localnici. în plus, compania petrolieră de stat a închis toate sondele din zona Golfului Mexic și a evacuat toți angajații. Dean va traversa peninsula Yucatan, Golful Mexic și apoi va ajunge din nou pe uscat, în provincia mexicană Veracruz. După trecerea peste peninsula Yucatan și intrarea în Golful Mexic, uraganul va reveni la intensitatea de 2 sau 8 pe scara Saffir-Simpson. Și statele de pe coasta Pacificului vor fi afectate de uraganul Dean. Alerte similare au fost declanșate în Guatemala, Nicaragua, Honduras și El Salvador.
Calcă pe urmele tatăluiLondra (MF) - Jade, fiica controversatului muzician Mick Jagger, îi calcă pe urme tatălui sau. Nu în ceea ce privește muzica, ci compor- tamentul său nonconformist, care deja i-a dat de furcă de mai multe ori până acum. Potrivit Daily Mail, Jade, care a împlinit 35 de ani și are doi copii, a fost surprinsă la plajă în costumul Evei. Fiica rock-

er-ului de la Rolling Stones și-a luat cartea si loțiunea de plajă, pentru a fi sigură că se va bronza uniform. Aceasta nu este prima data când Jade Jagger își expune corpul fără complexe. Ea a mai fost foto*  grafiată de două ori făcând nudism, iar de-a lungul anilor a ținut prima pagină a ziarelor din cauza petrecerilor dezlănțuite la care a participat.
Minunăție. Un grădinar japonez stropește un veritabil câmp de flori din Parcul Ha- marikyu, de lângă Tokyol. (Foto: EPA)

metro.co.uk
graph.co.uk
http://www.huon.ro

