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Vremea va fi călduroasă. Cerul va 
fi variabil.

Dimineața La prânz Seara

Dansează fără să audă
Primii în tară

a

Deva (S.B.) - învățământul hunedorean se poate mândri că are o școală generală ce a obținut merite deosebite pe plan european.Școala Generală „Andrei Șaguna” din Deva a obținut, pentru a doua oară, certificatul de „Școală Europeană”.Acest titlu și placheta aferentă i-au fost înmânate în cadrul unei ceremonii festive ce a avut loc la Opera Română București, /p.3

■ Tânăra Ada Mitrescu, 
de 17 ani, face parte 
dintr-o formație de 
dansuri de hipoacuziei.

Simeria Veche (S.B.) - La Centrul de Pedagogie Curativă din Simeria Veche (CPCSV) există o formație de

dansuri populare formată din copii hipoacuziei. Ada Mitrescu, o tânără ce face parte din această formație, trăiește pentru și prin muzică. Așa spune ea și cei care o cunosc și îi sunt zilnic aproape. în toate activitățile unui învățământ special. „îmi place foarte mult să dansez. Este o bucurie pen

tru mine când îmbrac un costum popular și joc în fata publicului! îmi place muzica și ritmul și foarte mult Formația „Simplu”, ne spunea Ada, ieri, cu prilejul unui spectacol ce a avut loc la CPCSV. îmbujorată, după o suită destul, de grea, tânăra era evident emoționată. Cei

care o cunosc spun despre Ada că „este mereu veselă, cu zâmbetul pe buze, de trei ani de când este înscrisă la CPCSV” (ed. Georgeta Simi- on). /p.3
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Case pe credit
Deva (C.P.) - Mai bine r'x jumătate dintre cli- e.x.ii agențiilor imobiliare din municipiul Deva cumpără pe datorie. Altfel spus .își achiziționează locuințele sau terenurile cu bani împrumutați de la bănci. Majoritatea care își cumpără acum case în Deva vin din alte localități sau sunt deveni care și-au întemeiat o uă familie, /p.5

Achiziție 
furată

Șoimuș (M.T.) - Un bărbat din Sebeș s-a trezit cu polițiștii „pe cap”, după ce a cumpărat un cazan din cupru pentru distilat alcool, care s-a dovedit a fi furat. Luat la întrebări de polițiști, bărbatul le-a spus că a cumpărat cazanul de la o persoană necunoscută din satul Păuliș. /p.3

Nopți 
Antidrog 
Hunedoara (S.B.) - 
Timp de trei zile, 8 - 
10 iunie, pattu 
echipe a câte șase 
elevi și un profesor 
din fiecare liceu al 
municipiului Hune
doara se vor întrece 
în concursuri de fot
bal, atletism, diferite 
jocuri de comunicare, 
frânghie, scenete și 
alte jocuri, la 
Govăjdie, într-o 
tabără sportivă.
Tabăra face parte din 
proiectul „Nopți 
Antidrog" derulat de 
Asociația Antidrog 
„Alege Viața" Hune
doara, scopul său 
fiind organizarea unei 
competiții cu tema
tică antidrog, pentru 
sensibilizarea și infor
marea corectă a 
tinerilor în legătură 
cu consumul și 
abuzul de substanțe 
nocive, organizarea 
de activități distrac
tive și creative.

Ulciril își predau ștacheta La Târgul Meșterilor Populari, deschis în fata Casei de Cultură din Deva, până duminică, 10 iunie, veți putea admira cel mai pur stil românesc al meșteșugurilor populare. (Foto: T. Mânu) ES3 www.huon.ro
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■ Unul din cei patru 
tineri și-a serbat ziua de 
naștere cu o zi înaintea 
mortii.■

Sarmizegetusa (M.T.) - Tragedia s-a petrecut în jurul orei 2.30, în localitatea Sarmizegetusa, când Romeo M., de 20 de ani, din Băutari, județul Caraș-Severin. se întorcea spre casă la volanul

unui autoturism Dacia împreună cu trei verișori de-ai săi,cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani. Pentru că joi a fost ziua lui, Romeo a hotărât împreună cu verișorii lui să ia mașina tatălui său, chiar dacă nu avea permis de conducere, și să facă o vizită rudelor din localitatea Râu de Mori. Zis și făcut. După ce au chefuit alături de rudele lor, târziu în noapte au plecat

spre casă, unde, din păcate, nu au mai ajuns în viață, într-o curbă, din cauza vitezei excesive, Romeo nu a mai reușit să redreseze mașina, intrând în coliziune cu un TIR, condus regulamentar din sens opus, /p.3
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Protest
Hunedoara (D.I.) - Ieri dimineață, 16 părinți au reclamat către conducerea Școlii Generale Nr. 12 din municipiul Hunedoara comportamentul unei angajate a Centrului de zi, motivând că aceasta adresează cuvinte jignitoare copiilor lor, majoritatea de etnie rromă. 
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Corigenți la catedră?
■ Dacă ar fi să pri
mească note de la elevii 
deveni, „profii de mate" 
ar rămâne corigenți.

Deva (C.B.) - Rezultatele dezastruoase din acest an la tezele unice de la matematică și notele slabe la această materie care se regăsesc în aproape fiecare catalog din orice școală îi face pe elevi să găsească explicații. Gradul sporit de dificultate al subiectelor la matematică îi de

termină pe multi dintre elevii hunedoreni să condamne stilul profesorilor de a preda această materie. Ei acuză faptul că profesorii nu-și dau prea mult interesul să le explice operațiile mai complicate și că multi dascăli preferă să lucreze la clasă doar cu câțiva elevi care înțeleg lecția. Puși de ziarul nostru să dea un calificativ pentru modul în care își face datoria „omul cu ecuația” de la catedră, elevii hunedoreni au dat note sub cinci, /p.5

In cadrul Simpozionului National „Educație prin creație - valoare național-euro- peană”, derulat la sediulPN 2 și a Liceului de Artă Deva, au fost decernate numeroase medalii și diplomede copii la competițiile internaționale. (Foto: T. M.)
[fi www.huon.ro
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• îndemn. Liderii G8 au salutat, ieri, „gestul curajos" al președintelui colum- I bian Alvaro Uribe de eliberare a deținuți- lor, îndemnând FARC să accepte „o solu- i ție umanitară" pentru eliberarea ostatici- i lor pe care îi dețin. Președintele Franței își exprima miercuri speranța că summitul va permite salutarea gestului Iui Uribe de eli- ; berare a liderilor grupului marxist care o I deține pe franceza Ingrid Betancourt.
i________________________________________

Verdict: închisori CIA în România

Uciși în atacBagdad (MF) - Mai multe persoane înarmate au luat ieri cu asalt locuința unui ofițer de poliție de rang înalt din provincia irakiană Diyala, provocând moartea a 14 persoane, printre care și soția acestuia și ră-pindu-i pe cei patru copii ai săi, au anunțat surse din cadrul poliției.
PropunereHeiligendamn (MF) - Președintele francez Nicolas Sarkozy a propus, joi, statelor G8 stabilirea unui termen suplimentar de șase luni pentru a reflecta asupra statutului provinciei Kosovo.„Propunerea pe care am făcut-o vizează în primul rând recunoașterea de către președintele Putin a perspectivei evidente de independență a provinciei Kosovo”, a spus Sarkozy.

Nicolas Sarkozy (Foto: EPA)

Jaap de Hoop

Scheffer (Foto: EPA)

Rezervat
Bruxelles (MF) - Se
cretarul general al 
NATO, Jaap de Hoop 
Scheffer, și-a expri
mat ieri rezerva față 
de alternativa propu
sa de Moscova Sta
telor Unite, de a uti
liza un radar contro
lat de Rusia în Azer
baidjan pentru un 
scut de apărare anti- 
rachetă. Președintele 
Putin i-a propus lui
Bush ca Washingto
nul să utilizeze rada
rul azer, în locul vii
toarelor interceptoare 
din Polonia și a rada
rului din Cehia, un 
proiect considerat de 
Moscova îndreptat 
împotriva propriului 
arsenal. „Cred că es
te mai aproape de 
statele ostile de care
vorbim", a dedarat

...
Soitul american e- —

; destinat să contraca
reze eventuale ame
nințări din partea Ira
nului și Orientului 
Mijlociu.

De acord în privința IranuluiHeiligendamn (MF) - Liderii statelor G8 au declarat, ieri, că vor susține „noi măsuri” împotriva Iranului în cazul în care Republica Islamică va continua să respingă cererile Consiliului de Securitate al ONU. Membrii G8 au declarat într-un comunicat publicat în ultima zi a summitului din Germania că regretă faptul că Teheranul a ignorat trei rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU care se refereau la sistarea temporară a activităților de îmbogățire a uraniului. „în cazul în care Iranul nu își respectă obligațiile, atunci adoptarea unor noi măsuri va fi susținută”, se arată în document. Sintagma „noi măsuri” se referă la posibile sancțiuni la adresa Republicii Islamice.

Explozie O explozie a avut loc, joi seara, într-o zonă creștină situată la nord de Beirut. O persoană a fost ucisă și alte cinci rănite. Patru deflagrații j s-au produs în zona Beirutului înce- [ pând de la 20 mai, când trupele libane- j ze și militanți inspirați de aî-Qaida au declanșat confruntările Ia o tabără de refiigiați palestinieni din Liban. (Foto: epa) E
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Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Si Raportorul Dick Marty 
susține că în România și 
Polonia au existat 
închisori secrete ale CIA,Strasbourg (MF) - Raportorul special al Consiliului Europei, Dick Marty, a dezvăluit ieri că în Polonia și România au existat centre de detenție ale CIA între 2003 și 2005, cu acordul președinților celor două țări, relatează AFP.Pereanalul introdus în țară sub 

acoperirea armatei SUA a putut, 
practic, să opereze pe teritoriul 
românesc în deplină libertate.

Dick Marty

.................................!!„Există în prezent suficiente elemente pentru a afirma că centre de detenție administrate de CIA au existat în Europa, în perioada 2003-2005, în special în Polonia și România”, susține senatorul elvețian în cel de-al doilea raport al său privind activitățile ilegale ale CIA în Europa.„Din propriile noastre surse, provenind atât din partea

serviciilor de informații americane, precum și a celor din țările vizate, am avut confirmarea, clară și detaliată, că cele două țări au găzduit centre de detenție în cadrul programului special al CIA, elaborat de administrația americană după atentatele de la 11 septembrie 2001”, precizează el.Marty a adăugat că informațiile sale au fost coroborate cu date de zbor de care Polonia pretindea că nu dispune și pe care noi am putut să le dovedim grație diverselor surse documentare.Potrivit lui Marty, fostul președinte polonez Aleksandr Kwasniewski știa și a aprobat rolul țării sale în activitățile secrete ale CIA.Oficialii care au știutFostul președinte român Ion Iliescu a negociat, la rândul său, și a semnat la 30 octombrie 2001 un acord cu Statele Unite privind extinderea volumului și razei activităților americane pe teritorioul românesc, mai ales un regim de acces special pe teritoriul național.

Raportorul special al Consiliului Europei, Dick Marty (Foto, epa)Ion Iliescu, Traian Băsescu, Ioan Talpeș, Ioan Mircea Paș- cu și Sergiu Tudor Medar sunt citați în raportul Marty drept persoanele care au avut cunoștință, au autorizat sau au răspuns pentru rolul jucat de România în operațiunile CIA legate de centrele secrete de detenție în perioada 2003 - 2005.Documentul îi citează explicit pe fostul președinte Ion Ili

escu (care a deținut funcția până la 20 decembrie 2004), actualul președinte Traian Băsescu (începând cu 20 decembrie 2004), fostul consilier prezidențial pentru securitate națională loan Talpeș (până la 20 decembrie 2004), fostul ministru al Apărării Ioan Mircea Pașcu (tot până la 20 decem- bire 2004) și pe fostul șef al Direcției de informații a armatei Sergiu Tudor Medar.

Imagine din timpul consultărilor președintelui cu delegația PNL (Foto fân)

Consultări fără nici un rezultat
ft Traian Băsescu: Gu
vernul nu funcționează 
sau funcționează foarte 
prost.București (MF) Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, după consultările cu partidele, că Guvernul nu funcționează sau funcționează foarte prost, dând ca exemplu efectele secetei, situația din sănătate, incapacitatea Executivului de a absorbi fondurile comunitare și incoerența din politica externă.Șeful statului a spus că Guvernul nu îndeplinește trei condiții: nu este eficient; este un guvern cu legitimitate îndoielnică, atât timp cât PNL nu a participat sub această

denumire în alegeri, iar susținerea parlamentară este netransparentă, oficial fiind un guvern cu o susținere parlamentară de 18 - 19%.Șeful statului s-a întâlnit, ieri, cu reprezentanții formațiunilor parlamentare, inclusiv cu PLD, pentru consultări pe tema identificării unui premier care să prezinte o formulă guvernamentală PNL- PD-PLD.Stenograma discuțiilorPreședintele Băsescu a cerut PNL, să-l lase să publice discuțiile purtate cu delegația liberală la Cotroceni, susținând că astfel s-ar demonstra modul de lucru al acestui partid: „minciuna constantă, dezinformarea”.

Băsescu a spus că a aflat că, pe surse din delegația PNL, care a participat ieri la consultări, au plecat afirmații potrivit cărora el ar fi spus că nu se va lăsa până nu va „dărâma” Guvernul Tăriceanu.El a făcut un apel public către PNL să fie de acord să facă publică stenograma discuțiilor de la Cotroceni. Băsescu a precizat că stenograma este realizată.„Dacă primesc acordul oricărui membru din delegația care a participat la Cotroceni, aș vrea să o fac publică. Stenograma arată un mod de lucru al PNL: minciuna constantă, dezinformarea, profitând de faptul că are capacitatea de a transmite mesaje”, a spus Băsescu.

PRIVI se va abține 
de la vot

București (MF) - PRM se f abține de la vot și va părăsi sala la votarea moțiunii de cenzură inițiate de PD, a declarat, ieri, președintele PRM Corneliu Vadim Tudor, precizând că PRM va avea o atitudine similară și la o eventuală moțiune de cenzură inL, țiată de PSD.Vadim Tudor a spus că a- ceasta este „singura soluție normală”, având în vedere că PRM nu vrea să-i dea satisfacție lui Traian Băsescu, prin susținerea moțiunii de cenzură a PD, dar nici nu poate vota în favoarea unui guvern minoritar din care face parte UDMR.Liderul PRM a mai spus că, pornind de la titlul moțiunj^-s de cenzură, „Guvernul Țări - ceanu trebuie să plece”, dacă ar fi în locul lui Tăriceanu, ar lua Guvernul și ar merge cu el la Operă.Vadim Tudor a precizat că, în eventualitatea în care PSD va avea orgoliul să depună o moțiune de cenzură, atitudinea PRM va fi identică, adică parlamentarii PRM se vor abține la vot și vor părăsi lucrările. „Fiindcă de la moțiunea PD până la moțiunea PSD nu s-a întâmplat nimic deosebit, care să justifice acest vot”, a explicat liderul PRM.Moțiunea de cenzură inițiată de PD urmează să fie dezbătută și supusă votului, luni.
Rusia vrea toată Europa sub pălăria sa
# Vladimir Putin: Utiliza
rea radarului din Azer
baidjan ar permite pro
tejarea întregii Europe.Heiligendamn (MF) - Rusia este sigură că un proiect american de desfășurare a unor e- lemente ale scutului antira- chetă în Europa Centrală și de Est poate fi transformat în- tr-un plan comun, a declarat un consilier de rang înalt de

la Kremlin.„Sperăm și putem spune chiar că suntem siguri că în viitorul apropiat vor avea loc contacte la cel mai înalt nivel între experții noștri ne vor permite să transformăm a- ceastă inițiativă într-una comună”, a spus Serghei Prihodko, consilier al lui Putin.Putin a propus, joi, omologului său american utilizarea bazei radar existentă în Azerbaidjan, pentru a dezvolta un

scut antirachetă care să poată proteja tot teritoriul european, adăugând că aceasta ar evita redirecționarea rachetelor ruse spre Europa.„Putem face acest lucru automat, și astfel întregul sistem care este construit va a- coperi nu numai părți din Europa ci întreaga Europă, fără excepție”, a spus Putin.Consilierul Casei Albe pe probleme de securitate națională, Stephen Hadley, a decla

rat la rândul său, că propunerea lui Putin a fost una „îndrăzneață”, adiugând că oficialii SUA vor studia proi^L tul și îl vor discuta cu parteS rusă.Radarul Qabala, unul dintre cele mai mari din lume, este funcțional în nordul A- zerbaidjanului începând din 1985. Acesta poate scana întregul Ocean Indian, Orientul Mijlociu și cea mai mare parte a Africii de Nord.
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Dansează în ritmul liniștii
&

i • Drumul lui Băse blocat. Lucrările de construcție la DN 66A, care face legătura între localitățile Uricani și Băile Herculane, au fost sistate, ieri, în urma unei dispoziții a Gărzii Naționale de Mediu întrucât constructorul nu avea toate avizele și acor- durile de mediu obligatorii. (M.S.)
_________________________________________________

■ Dansatorii surzi simt 
ritmul după vibrațiile 
podelei și urmăresc 
conducătorul muzical.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocanidu@informmedia.ro

România 
secretă

Adrian SAlăgean
adrian, salagean@infarmniedia.ra

Sunt acolo. Ne desparte un glasvand 
subtil construit din întrețeserea unor 
servicii. Secrete ! Este o lumea ce curge, 

paralel și camuflat, umăr la umăr cu proza
icul nostru cotidian. O lume în care se 
rezolvă problemele murdare ale societății. 
Un departament ocult al societății ce poate 
năvăli peste noi la nevoie. Când se întâm
plă sunt uciși oameni, telefoanele sunt 
ascultate, apar umbre de filaj, iar celularele 
încep să amenințe în miez de noapte.

Caz extrem ! Se nasc pușcării secrete. 
Locații ale dezumanizării... umane. 
Fizic ele stau pe solul democratic al țării. 

Acolo unde parada drepturilor omului și 
oda toleranței se propovăduiesc intensiv de 
la toate tribunele. Ca sistem însă aceste 
posibile entități ale teroarei sunt gestionate 
din spatele glasvand-ului. Din sfera unde 
crima, schingiuirea, șantajul, umilirea se 
încăpățânează să aducă binele cu forța.

Dick Marty, un tip care răspunde de 
drepturile omului pe la Consiliul 
Europei, face un raport în care susține că 

deține dovezi concrete că România a fost 
un gulag pentru teroriștii din al-Quaida. 
Nu are dovezi pe care să le ții în mână, 
dar personal nu m-ar mira ca pușcăriile 
CIA să fi operat în România. După ce am 
făcpt zeci de ani treburile murdare pentru 
ruși, acum le facem peMra' americani. Mar
ty dă mai multe nume de persoane impli
cate de partea română în acest episod al 
pușcăriilor morții, de fiecare dată numele 
președintelui en-titre fiind pomenit. întâi 
Ion Iliescu, apoi Traian Băsescu. Creierele 
românești ale acțiunii ar fi fost în direcția 
de informații militare, un serviciu care 
scapă controlului societății civile și al par
lamentului.

Simeria Veche - Când îi vezi pe cei 20 de copii, ce formează echipa de dansuri a Centrului de Pedagogie Curativă din Simeria Veche cum dansează, te miri cum un copil care nu aude muzica poate să fie atât de plastic și să nu facă nici o greșeală atunci când schimbă mișcările de dans. Nu aud, dar dansează uneori mai bine ca cei care au auzul în regulă. Ieri, cu prilejul unui spectacol cuprins în Festivalul Județean „Copil ca tine sunt și eu!”,

Raportul Dick Marty susține că la doi 
pași de viața românului „rupt în 
fund", americanii au putut aplica trata

mente „inumane, degradante și crude", 
unor ființe umane. Numai un naiv mai
poate crede că în spatele bonomiei demo
cratice a West-ului, nu pândește fiara.

Pe locul 1 în țară
Deva (S.B.) - Dintr-un număr de 150 de școli europene (care dezvoltă programe europene de anvergură n.r.), 60 au fost premiate. Printre acestea și școala „Andrei Șagu- na”, aflată a noua pe listă. Locul I pe țară acordat pentru unul din produsele finale ale proiectelor derulate în astfel de școli a fost obținut tot de școala deveană. Lucrarea premiată, „Lada de zestre”, este produs final al Poiectului Comenius „Rame, rădăcini și memorie”, la care au participat cinci țări europene și nouă școli. „Această veste a adus multă bucurie pentru școala noastră alături de încă una, extrem de importantă pentru noi: obținerea, pentru a doua oară, a certificatului de <Școală Europeană>“, a precizat Alina Tarnu, coordonator de proiecte.

Copiii prinși la mijloc
Hunedoara (D.I.) - La Șc. Gen. Nr.12 din hunedoara se desfășoară un program de susținere materială pentru copiii săraci. O bună parte dintre ei sunt copii de etnie rromă. Vineri dimineață, părinții lor au reclamat faptul că una dintre angajate ar fi adresat cuvinte jignitoare copiilor și chiar i-ar fi amenințat. Cazul a fost adus și la cunoștință poliției. „Verificăm dacă aici sunt aspecte de competența noastră; dacă nu, vom comunica situația celor în drept să o rezolve”, a declarat Nicolae Petruș, comandantul Poliției Hunedoara. „A fost vorba de un conflict personal între două angajate ale centrului în care, in mod nefericit, au fost implicați și copiii, și părinții”, declară Ana Gemeniuc, director al Direcției de Asistență Socială din cadrul primăriei.

Daniel Stanică

Au murit în floarea vârstei
■ Patru tineri și-au 
pierdut viața într-un 
cumplit accident de 
circulație.

Mihaela Tămaș 
mihaela.taina5@infominiedia.ro

Sarmizegetusa - Cei patru tineri cărășeni aflați într-un autoturism se îndreptau spre casă, când în localitatea Sarmizegetusa, din cauza vitezei excesive, într-o curbă la dreapta, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, într-un autotren condus regulamentar de Valentin N., 39 de ani, din Oțelu
A cumpărat un 
cazan furatȘoimuș (M.T.) - Un bărbat de 33 de ani, Ioan S., din Sebeș, județul Alba, a fost depistat de polițiștii Posturilor de Poliție Certeju de Sus și Șoimuș și ai Biroului de Poliție Rurală Deva, pe raza satului Șoimuș, transportând cu un autoturism Dacia un cazan din cupru pentru distilat alcool. Polițiștii au stabilit că respectivul cazan a fost furat, în perioada 23-26.05.2007, din gospodăria lui Marcel B„ de 58 de ani, din Deva, pensionar. Valoarea acestuia fiind de 5.000 de lei. „Cauza figura în evidența celor cu autori necu- noscuți, prejudiciul fiind recuperat. Din verificări a rezultat faptul că bunul susmenționat a fost cumpărat de Ioan S. de la o persoană necunoscută din satul Păuliș, cercetările continuând în vederea clarificării tuturor aspectelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspec- tor Bogdan Nițu.

Dansul hipoacuzicilor, aproape perfect (Foto: T. Mânu)adresat școlilor speciale și inclusive, am rămas uimiți văzând cu hipoacuzicii dansau pe muzică populară și comunicau cu instructorul lor prin limbajul mimico-gestual. A- proape perfect! Cum e posibil ca un om care nu aude să-și coreleze perfect mișcările cu ritmurile unui dans? Daniel Stănică, maistru - instructor la școala amintită, ne spunea: „Copilul cu handicap auditiv este dirijat numai de semne, pe când cel normal - și de muzică, ceea ce-1 poate încurca. La surzi, partea tehnică este bazată mai mult pe numărătoare. Aceștia numără
Roșu (județul Caraș-Severin). „în urma impactului, atât șoferul autoturismului cât și ceilalți trei verișori ai săi, Ambrozie M., de 19 ani, Iulian P., de 22 de ani, și Romulus I., de 23 de ani, au murit pe loc”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu.Pompierii din cadrul serviciului de descarcerare au fost nevoiți să taie mașina în zeci de bucăți pentru a scoate cadavrele tinerilor dintre fiarele contorsionate ale mașinii. Traficul rutier în acea zonă a fost oprit mai multe 

Cei care in ziarul de vineri, 8 iunie, au găsit inser
ată o carte poștală pentru cititori de probă pot 
colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută din 9 pană 
in 15 iunie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea 
poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la 
concurs, depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau la O.P.l. C.P.3. Deva, sau trimiteți-o la sediul 
redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A. până 
in 26 iunie. în 27 iunie puteți fi câștigătorul celor

' Toți participants ce se încadrează in regu
lament vor primi, timp de o lună. Cuvântul Liber

și se uită în permanență la conducătorul muzical. Când el își schimbă poziția degetelor, dansatorul știe că trebuie să schimbe mișcarea. Depinde foarte mult și de vibrația muzicală. Ei simt foarte bine undele transmise prin vibrația podelei. Totul este bazat pe semne bine sistematizate la repetiții.’’Daniel Stănică a început să învețe copiii să danseze rând pe rând. Pe fiecare dintre cei 20 de dansatori i-a instruit în particular. Și pe Ada a instruit-o aducându-i, astfel, multă bucurie, pentru că fata iubește muzica chiar dacă nu o aude.

Daca tinerilor a fost distrusă completore, formându-se astfel coloane de aproximativ patru kilometri pe ambele sensuri de mers. Polițiștii continuă

Ada Mitrescu

cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.

mailto:sanda.bocanidu@informmedia.ro
mailto:salagean@infarmniedia.ra
mailto:mihaela.taina5@infominiedia.ro
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1870 - A murit scriitorul erțqlez Charles Dickens. 

1912 (?) - A murit scriitorul Ion Luca Caraglale (n. 

1852)
1949 - Și-a început activitatea 

„Societatea de științe istorice și 

filologice din România".___________

1961 - S-a născut actorul ameri- 

can Michael J. Fox.________________
1963 - S-a născut actorul ameri- 

can Johnny Depp (foto).___________

1990 - S-a întrunit Parlamentul României rezultat în 

urma alegerilor de la 20 mai.

1997 - Regele Mihai și-a reluat turneul european 

consacrat sprijinirii integrării României în NATO, din 

primul val, printr-o vizită de cinci zile în Spania.

17° 29„ 

minim V ’-«i»»- maxim

Cer senin. Se vor înregistra temperaturi minime de 17°C și maxime de 29°C.
Prognoza pentru două zileDuminică. Cerul va fi senin. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 17°C și 30°C.Luni. Cer noros, posibil furtună. Minima termică va fi de 11°C, iar maxima va înregistra 24°C.
Calendar Creștin Ortodox_____________
Sf. Chirii al Alexandriei; Sf. fecioare Mucenițe: Teda, 

Mariamni, Marta, Maria.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Efrem, diacon înv.*

Calendar Greco-Catolic
S Ciril, aep (+ 444).

Apă
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Energie electrică____________________________
Furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:

7.00-16.00 - în localitățile: Teliuc, Izvoarele, Cinciș- 

Cerna, Toplița, Nădăștie, Hășdat, Plosca.

Gaz metan_________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

REȚETA ZILEI

Pui cu cartofi și legume, 
la cuptor
Ingrediente: 3-4 pulpe de pui, 10 cartofi, 3 cepe, 2 

gogoșari, 2 morcovi, 1 rădăcină pătrunjel, ulei, 50 g 

suc de roșii, sare și piper după gust.

Mod de preparare: Legumele se curăță, se spală și 

se toacă. Toate astea se condimentează cu sare și 

piper și se pun într-o tavă cu 1/2 cană apă și câteva 

linguri de ulei, eventual și puțin suc de roșii. Dea

supra se pun pulpele de pui, se acoperă totul cu 

folie de aluminiu și se dă la cuptor pentru 40-50 

min. Apoi se scoate folia și se mai lasă în cuptor: 

10-15 min.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Verificare 
la școală

1 Urmează 
școala 

Arie 
goală!

V Plasă de 
pescuit

► f Cele 7 
frumoase

Răsunet Dascăli

V V Cuprins 
de farmec!
A înfășură

► !

Primele 
latest! ► învățătură ► V
Coperte 
de carte!

tip

Notă de 
premiant p’ Vale în 

depart ►
Afară 

din teren Capabilă

Carte tte 
școală

Potrivnic

► T ! Pline cu 
teme 
scrise

înțelegere 

Caiet de 
desen

► T

► Bețe! ► T Una, afta! ►
Penar 
goli

Dimpo
trivă

Drum 
national

Construit

Oameni 
ce învață

► V !

Ultimul 
cuvânt ► V Nou la 

tiiceput ►
Nu-i ăsta în șagă!

! ► Precum

Elev

într-un 

catren!
►

Primele 
la școală! 
Probă la 
examen

► ♦ Dificili

Lucrare 
scrisă

►

r*-

♦ ♦

învățat 
mecanic

Spor» 
dice

►

!*►

Val 

Vasilică 
în familie

► ■

Soluția Integrantei din numărul precedent: L-R-R-S - FILAMENTE - CUZA - 

ORB - LUME - STA - RA - STELE - LINIE - SUC - CANIȘ - CL - BIRT - PRII - A - 

IUBIT - P - Rl - NET - OS - SPECIALA - STOC - ELAN - ATATA - IRIS

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 lei Al CÂȘTIGAT!
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dar să 
câștigi 50 lei dezlegând cuvinte încrucișate? 
în perioada 5 - 20 iunie, CL vrea să continui 
să-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate integra mele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție și tri
mite-o alături de taiond completat, pe acfresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 2fi iunie.

In 28 IUNIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

j Nume.............................................. q[,
! Prenume...................................... A
i , "
] Adresa.......................................... j
! ................... ...............TeL ................................. 1

; Localitatea................................... J
' Sunteți abonat la Cuvântul liber? |

DA □ NU □

i ES22J!
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I șl II. 
Extragerea va avea loc în 28 iunie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:00 Fascinația zborului
(doc.)

7:30 Calul Flash (ep. 3, 
0aventuri, SUA, 1997).

Cu: Lucas Black

8:00 La Zoo
8:10 Desene animate. Club

Disney (SUA) 
9:00 Phil din viitor (s co- 

0 medie, SUA).
930 Hai Hui prin Europa 

10:00 Arca lui Noe 

1030 Călătoria vieții (doc.
Anglia, 2005) 

1130 Cinemaniacii 
12:00 Cartea europeană.

Club 27 
1235 Festivalul Maria

Tănase - Gala 
laureaților 

14:00 Jurnalul TVR 
14:20 Spațiu și lumină 

15:15 Puterea de a depăși
limite (doc. Canada) 

16:10 Agenda TIFF 2007 
16:20 Parfum de glorie 

16:50 Faimoșii cu Măruță și
Moga (r) 

18:00 Teleenddopedia 
1900 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport Agendă Sibiu

19:55 Formula 1.

Calificări Canada.
Transmisiune directă 

21:15 Surprize, surprize...
Anul 9... Prezintă 

Andreea Marin Bănică. 

Prima parte 
23:00 Jurnalul TVR (r) 
23:15 Suiprize, surprize..-.

Anul 9... Partea a li-a 
0:15 Schimbare de identi- 

. tate (thriller/SF, SUA,
2003). Cu: Sam Tram

mell, Erik Jensen, 

Susan May Pratt. R.: 
Nevil Dwek 

2:15 Jurnalul TVR (r).
Meteo. Sport Agendă
Sibiu 2007 (r) 

3:05 Uși deschise (r)
(dramă, Italia, 1990). 

Cu: Gian Maria 
Volonte

500 Spațiu și lumină: Con
stantin Lucad (r)

550 Pisica și acoperișul 
hani (doc r)

7:00 Samurai Jack (desene 

animate)
730 Călătoriile lui Sindbad 

(desene animate)
8:00 Știrile ProTv. Ce se 

întâmplă doctore?
10:00 Zâmbiți, vă rogi 
10:45 Războiul de acasă

El (ultimul episod). Cu: 

Michael Rapaport
11:15 Doi bărbați și

El jumătate (r)

12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 

13:15 Crimele din Midsomen 
0 Secrete otrăvite 

(thriller, Marea Bri- 

tanie, 1997). Cu: John 
Nettles, Jane Wymark

15:15 Părinții ideali (come-

Hdie, SUA, 1994). Cu: 

Elijah Wood, Jon 
Lovitz, Kathy Bates

17:15 Xena, Prințesa 
0 războinică (ep, 2, 

aventuri, SUA/Noua 
Zeelandă, 1995) 

18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Evadare din Absalom

H (acțiune, SUA, 1994). 
în distribuție: 

Ray Liotta, 
Lance Henriksen, 
Stuart Wilson, 
Kevin Dillon.

Regia: 
Martin Campbell

2300 Atenție, joacă 
legendelel 
Hagi, Gică Popescu, 
Chivu
(transmisiune directă 
de la Lisabona)

1:15 Evadare din Absalom
K (film, r) în distribuție: 

Ray Liotta, 
Lance Henriksen, 
Kevin Dillon. 

Regia: Martin 
Campbell

3:15 Stilul Oana Cuzino (r) 
400 Pro Motor (r) 
500 Cnnele din Mid- 

somec Secrete otrăvite 
(film, r)

7:00 în pași de dans (film, 

reluare)
830 în gura presei, cu

Mircea Badea
930 Casa de piatră 

10:00 Roata de rezervă 
1030 Opt reguli simple (r) 
11:15 Desene animate: 

Animax: Slimer și 
vânătorii de fantome 

12:00 Desene animate: Jetix: 
Piloții Nascan Prințesa 

Sissi 
13:00 Știri 
13:15 Felicia 
14:00 Justițiarii Vestului (s, 

O western, SUA, 2003).

Cu: Tom Berenger, 
Peter O’Meara, Amy 

Carlson
16:00 Răsfățații Americii 

s" ,j (comedie romantică, 
SUA 2001). Cu: Julia 

Roberts, Catherine 

Zeta-Jones
17:15 Reality-show: Bah- 

muțeanu și Prigoană - 
Povestea continuă (r) 

1830 Săptămâna financiară 

19:00 Observator. Sport 
Meteo

20:30 Minciuni adevărate 

n (acțiune, SUA, 1994).

Cu: Arnold 
Schwarzenegger, Jamie 

Lee Curtis, Tom 
Arnold, Bill Paxton, 
Charlton Heston, Tia 

Carrere, Art Malik, 
Eliza Dushku. R.: 

James Cameron 
23:30 Fără apărare (thriller, 

S SUA 1996). Cu: Demi

Moore, Alec Baldwin, 

Michael Constantine. 

R.: Brain Gibson 
Annie Laird este o 
sculptoriță care își 

crește singură fiul și 
care se hotărăște să fie 

jurat într-un proces 
contra unor mafioți.

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Desene animate:

Jetix:
Copiii de la 402; 
Jason și eroii muntelui, 
Prințesa Sissi

fate care vâ poate izola. Fiți mai atent cu persoana iubită'

4?

Berbec
Rezolvați problemele pe care le aveți în prima parte a zilei, 
când sunteți în formă. Simțiți o puternică nevoie de liber-

Taur
Aveți ocazia să faceți schimbări importante în relația de 
cuplu. Cunoașteți o persoană de sex opus, de care vă veți 
simți foarte atras. Țineți cont de sfaturile unui prieten.

Gemeni
Dimineață vă enervați la serviciu, din cauza unei femei 
mai în vârstă și a unui coleg. Vă recomandăm să evitați 
orice fel de speculații și să nu vă lăsați provocat la ceartă.

Rac
Neînțelegerile cu un partener de afaceri ar putea să 
degenereze într-o ceartă. Riscați să ajungeți la ruperea 
relațiilor. Rămâneți calm și clarificați situația.

Leu
Dacă plecați într-o delegație, puteți fi optimist, o să vă 
meargă totul bine. Relațiile cu prietenii sunt foarte bune. 
Fiți mai atent cu o persoană mai în vârstă din familie.

Fecioară
S-ar putea să aveți probleme la serviciu, din cauza ner
vozității. Faceți-vâ bine treaba, șeful e cu ochii pe dum
neavoastră tot timpul!

Balanță
Un prieten vă ajută să clarificați o neînțelegere cu partenerul 

w- de viață. Vă recomandăm să nu investiți în afaceri riscante.
Ascultați-vă intuiția, când vine vorba de bani!

Scorpion

»
Nu sunteți prea bine dispus și aveți tendința să fiți nerea- 

list. Evitați să vă faceți un program strict! Nu fiți prea autori

ti

tar cu cei din jur, pentru că riscați să-i jigniți.

Săgetător
Dimineață sunteți plin de energie și reușiți să terminați o 
treabă începută mai demult. Nu refuzați o afacere! Con-
sultați-vă cu cineva experimentat în acest domeniu!

Capricorn
Aveți o zi agitată, din cauza problemelor de serviciu. Vă 
recomandăm să vă temperați orgoliul și să acceptați aju
torul colegilor. Nu aveți chef de nimic, sunteti descurajat.

Vărsător
Vă sfătuim să fiți prudent. S-ar putea să fiți nemulțumit 
de atitudinea celor din jur și riscați să deveniți impulsiv. 
După-amiază primiți o sumă importantă de bani.

Pești
Vă stresează sarcinile de serviciu, care vi se par prea multe 
și prea grele. Vă recomandăm să vă organizați și să nu va 
agitați fără rost. Fiți afectuos cu persoana iubita!

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 Cu 
mintea la afaceri (doc.) 8:00 
Fata din viitor (s) 830 
Megatehnicus 9:00 Arta 
supraviețuirii (r) 930 Natură 
și aventură (r) 10:00 D’ale Iu' 
Mitică (r) 11:00 Liber pe con- 

trasens 12:00 EU-RO Case (r) 
1230 Lumea azi 13:00 Are
na leilor (r) 14:00 Miracole (s) 
15:00 Via sacra 16:00 Tenis 
18:00 Replay. Legendele fot
balului românesc 1835 Ver
dict: crimă! (s) 19:25 Europa 
altfel 19:40 Mistere și mituri 
ale sec. al XX-lea 20:10 în 

umbra legii (s) 21:00 Ora de 
știri 22:10 Martorul tăcut (s) 
23:10 Afacerea Colierul (aven
turi, SUA, 2001 1:15 Liber pe 
contrasens (r) 2:15 Muzica la 
maxim (r) 3:15 Mistere și 
mituri ale sec. al XX-lea (r)

5:00 Clona (r) 7:00

Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Un medic în familie (s). Cu: 
Lino Banfi, Giulio Scarpati, 
Lunetta Savinio, Rosanna Ban
fi 11:15 SOS, viața mea! (s) 
1330 Prizoniera (s) 14:30 
Iubire ca în filme (r) 1530 
Răzbunarea Victoriei (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 Bet
ty cea urâtă (s). Cu: Ana Maria 
Orozco, Jorge Enrique Abello 
2030 Charly (romantic, SUA, 
2002) 2230 Clona (s). Cu : 
Murilo Benicio, Giovanna 

Antonelli 0:30 Prizoniera (r) 
1:30 Poveștiri adevărate (r) 
230 Un medic de familie (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

900 Aventurile lui Martin Mis
teriosul 10:00 Scarlet Pimper
nel (s, aventură, Anglia, 1998) 
11:00 Poftă bună cu Jamie 
Oliver (doc.) 1130 Agenția de 
turism 1200 Inspectorul Fow
ler (s) 1230 Fit & Chic 13:00 
Tibanu’ 1330 Pet Zone 14:00 
Nero Wolfe (polițist, SUA, 

2001) 16:00 Lumină nesfârșită 
(dramă, SUA, 2002) 18:00 
Baronii (s) 18:30 Știri Națion
al TV 20:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment) 20:15 

Lista neagră (dramă, SUA) 
22:15 Prietenii

9:15 Descoperă România 9:45 
Steaua ta norocoasă (r) 12:00 

Atentat în parcul de distracții 
(film, r) 1430 Noi toți (r) 

15:00 Savoarea bucătăriilor 
europene (s) 16:00 Iubire în 
lumina . reflectoarelor (s) 
17:00 Pistruiatul 2 (aventură, 

; România, 1973) 19:00 Rebel 
în California (s) 20:20 Point 

Pleasant (s, dramă, SUA, 

2005) 2130 Noi toți (s) 22:00 
în ring cu Rocky (s) 23:00 

Probă de microfon (comedie) 
1:15 Lege și fărădelege (s)

iw 
;i'

|

1

730 Desene animate 8:00 
Quizzit - em. interactivă 9:00 
Copiii de la 402 (d. a.) 10:00 
Imobiliare Blitz 11:00 Auto
forum 11:40 Tele RON 13:00 
Sport, dietă și o vedetă 1330 
Interviurile Cristinei Țopescu 
1430 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
1530 Schimb de mame (r) 

17:00 Te crezi mai deștept? (r) 
18:00 Focus 1930 Mondenii : 
(r) 20:00 în carne și oase (thri

ller, SUA, 1993) 2230 Kick- 
boxer 2 - înfruntarea (acțiune, 

SUA, 1991) 030 Stăpâna 
pasiunii (thriller/horror, SUA, 
1998) 230 Sunset Beach (s) 
4:00 Trădați în dragoste (r)

10:25 Zaina (aventuri, Ger
mania, 2005). 12:05 Mireasa 

moartă (animație, Marea Bri- 
tanie 13:20 Arsene Lupin 

(acțiune, Franța, 2004). 15:30 
Concert Kylie Minogue: Show

girl Homecoming (2007) 1635 

Urmașul Măștii (acțiune, SUA, 

2005). 18:10 Bun venit în 

Mooseport! (comedie, SUA,
2004) . 20:00 Constantin 

(acțiune, SUA 2005). 22:05 
Prins la înghesuială (thriller, 

Marea Britanie, 2004). 23:50 
întreabă praful (dramă, SUA,

2005) .

11:00 Realitatea de la 11:00 
11:05 Ultima oră (rl 13:10 
Money Express 15:00 Reali
tatea de la 15:00 15:20 Fa
brica 16:30 3 x 3 17:05 3 x 3 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:45 Jurnal sport 19:15 Ediție 
specială 2000 Realitatea de la 

20:00 20:10 Eurosceptici, cu 
Adrian Ursu 21:00 Realitatea 
de la 21:00 22:00 Tănase și 
Dinescu (talk-show) (r) 23:00 
Realitatea de la 23:00 23:20 
Jurnal de mare audiență 24:00» 
Realitatea de la 24:00

7:00 Calendar ecumenic 7:30 
Azi, mâine (doc.) 8:00 Lumea 
poveștilor nemuritoare 9:00 
Top Fan X (r) 10:00 Vis de 
vacanță 1030 La limită. Au- 
toshow 11:00 Hobby Mix (r) 
1130 Euromaxx (doc.) 12:00 
Documentar 13:00 Fan X 
14:00 Destinații la cheie. Că
lătorii în străinătate cu Theea 
1430 Pasul Fortunei (r) 16:00 
Esentze 17:00 High Life (r) 
18:00 Briefing. Știrile săptă
mânii 19:00 Titanic vals (co
medie, România, 1964) 21:00 
Prințul William (dramă, SUA 
2002) 2300 Tru Calling fs) 
2400 Interzis

11:00 în viteza a cincea 1130 

X-Testers 12:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 14:00 Con

strucții pentru campioni: Con
struirea unor arene high-tech 

1500 Vânătorii de mituri 1600 
Brainiac 17:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 18:00 Bărbații 
în alb 19:00 Automobile ame

ricane recondiționate 20:00 

Mega-constructori: Mega-
podul 2100 Dr. G, medic legist 

2200 Vinovat sau nevinovat? 
2300 Povestiri șocante 2400 

La un pas de moare: Naufra
giat) 1.00 Poveștile Oe groază 

- M t și a.te.â- Detncn
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Profii de mate, trimiși la colt4 F«il * • • 1 » • • MUm « tUU *X

www.1asig.ro
Deva (D.l.) - Acest site apare In topuri drept cel mai 
vizitat din domeniu. El oferă informații despre asl- 

gurări, piața asigurărilor, știri, topuri, sondaje, clasa

mente, companii, broker!, polițe, legislație. Se pot 
face chiar comenzi de asigurări online.

1 euro___________________________________________ 3,2850 lei

1 dolar american_____________________________ 2,4579 lei

1 gram de aur 51,8639 lei

Amplasarea radarelor în data de 09.06.2007:
- DN îi Zam - Ilia - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat; |

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu.

Amplasarea radarelor în data de 10.06.2007: _
- DN 7: Tătărăști - lila - limita jud. Arad;
■ DN 66: Băcia - Călan;
- Deva: B-dul Decedai, Calea Zarandului, străzile Horea 

și Mihai Eminescu.

■ Elevii explică rezul
tatele slabe de la ma
tematică prin faptul că 
nu înțeleg nimic la oră.

Deva (C.B.) - Performanțele slabe pe care elevii hune- doreni le-au obținut, în acest an, la testele la disciplina matematică ar putea fi cauzate și de ritmul infernal în care se predă această știință exactă. Dincolo de subiectivismul răspunsurilor, elevii susțin că matematica este foarte grea, iar ritmul alert în care se predă această materie în școli face ca rezultatele la tezele unice sau examenele de bacalaureat să lase de dorit. „Dacă ar fi să-i dau o notă profesoarei mele de matematică, i- aș da cu indulgență nota doi. Eu nu înțeleg nimic la ora asta, iar profa nu se chinuie prea mult să ne explice. Deocamdată nu iau meditații pen

HUNEDOARA

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

cu, nr. 14. ®-» 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.

33.i©— 748080.

DEVA

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

5. ©— 231515.

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

nr. 29. ®- 211616, 224488.

Record de vizitatori la castel

Rubrică realizată de SVM IFB INVEST SA Deva, b-dul 

Decebal bl.R, parter (lângă Quasar), tel: 221277.

TUKUCȚn BQBS1EBE
Societatea

SNP

Preț 
închidere (lei/acț) 
0,4980

Variație 
(%) 

-1,39
SIF3 2.3500 -1,67
SIF1 3.2500 -0,61
Banca Transilvania 0.7650 -1,92
SIF2 3.0800 -3,14
SIF5 3.5200 -1,68
SIF4 2.3400 -0,85
BIO 0.6450 0
EXC 3.7000 8,82
RRC 0.0890 0

■ Numărul celor care se 
bucură de frumusețile 
Castelului Corvineștilor a 
crescut de trei ori.

Hunedoara (M.S.) - Castelul Corvineștilor din Hunedoara este asaltat, în aceste zile, de valuri de turiști sosiți din toată țara, dar și din străinătate, numărul vizitatorilor fiind de peste trei ori mai mare decât media anului trecut. Zilnic, aproape 500 de persoane trec pragul monumentului istoric, mulți dintre ei
Casă luată pe datorie

SUDDKtt

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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AVANSAȚI

menea, ci

frele de la 1 
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0 singură 

dată atât pe 

rândurile

5 1
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cât și pe 

coloanele 

verticale ale

7 4 6 5 2
9 6

celor nouă 

blocuri luate 5 3 2 1
împreună. 8 1 7

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

951687423 

472193865 

638524917 

184735692 

395268741 

726941538 

563819274 

217456389 

8493721 56

ncepători
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457986321
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941278653

768354219

Avansați

■ Jumătate dintre 
cumpărători apelează 
la credite bancare pen
tru a-și lua o casă.

Clara Păs___________________
Clara.pas@informmedia.ro

Deva - Prețurile la locuințe vor stagna în perioada următoare și nu vor mai exista variații foarte mari ca până acum, susțin reprezentanții agențiilor imobiliare din municipiul Deva. Cele mai multe tranzacții au Ca obiect vânzarea de apartamente cu două camere și de terenuri. „Ca în
fin Dan
_ pi ă la 100.000 lei

prețuri maun n
Garsonieră

4'4

Apartament 2 camere până la 150.000 lei

Apartament 3 camere până la 200.000 lei

Teren intravilan Deva 100-120 euro/mp

Teren extravilan împrejurimi Deva 1-15 euro/mp

Când corpul nu te mai ajută
II Dispozitivele de pro- 
tezare primite gratuit 
prin CAS au tot mai 
mulți solicitanți.

Deva (D.L) - Persoanele care au nevoie de diferite dispozitive de protezare le pot obține gratuit de la Casa de Asigurări de Sănătate, în urma recomandării medicului specialist și a depunerii ac
Ca au ifftmM bun -ia

ianuarie-mai 2007 ianuarie-mai 2006

Proteze auditive 210 buc 123 buc.

Lentilă intraoculară 173 buc. 112 buc.

Proteze 63 buc. 32 buc.

Ghete ortopedice 86 perechi 59 perechi

tru că surit doar în clasa a zecea, dar dacă vreau să iau bacul nu am altă soluție”, spune Loredana M., elevă a unui liceu din Deva. „După cum predă profesoara noastră, mai mult de nota patru nu-i pot da. Scrie repede la tablă și uită să mai și explice. Dacă la explicații nu se chinuie prea tare, la note mici depune eforturi ca să ni le dea”, afirmă Marius C., elev de școală generală.Teoria lui PiajetPsihologii școlari sunt de părere că matematica este o materie care nu poate fi înțeleasă de toată lumea și recomandă teste psihologice în școli pentru a se vedea care sunt elevii capabili să priceapă jocul numerelor. „Din punct de vedere psihologic nu toți elevii au înclinație spre matematică. Fiecare elev ar trebui testat pentru a se 
fiind elevi din județele Transilvaniei, Moldovei sau din București.„Este un record de vizitatori pe care îl avem în aceste zile. Copiii, în special, sunt pasionați de arhitectura monumentului, întreabă de arme, piesele de mobilier și de legendele pe care le-au auzit despre castel. Mulți dintre cei care ne vizitează dau dovadă că au cunoștință de istoria castelului”, afirma directorul Muzeului Castelul Corvineștilor, Nicolae Cerișer. Cât privește turiștii străini, 
toată economia, lucrurile și pe piața imobiliară încep să se stabilizeze. Majoritatea clienților care vin la noi sunt din alte localități sau sunt deveni care își întemeiază o familie. Aproape jumătate își iau casele apelând la împrumuturi bancare”, afirmă Nelu Verzeș, directorul Agenției Prima Invest. „Problema este că prețurile pentru imobile sunt aberante. Sunt mai mari decât puterea reală de cumpărare a oamenilor. La salariile pe care le primesc, valoarea creditelor, ce pot fi contractate de la bancă, nu este mare, iar prețul cerut pe 

telor necesare. Din cauza cererilor numeroase însă, pentru 10 tipuri de proteze se fac programări abia pentru luna noiembrie a acestui an.Cele mai căutate sunt protezele auditive, în primele cinci luni ale anului fiind distribuite 210 de astfel de aparate, un număr aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut; iar până în 12 noiembrie 2007 mai sunt 294

Profii de mate sunt in dizgrația elevilorvedea dacă e capabil să înțeleagă această materie pentru că rîu toată lumea are înclinație spre matematică. Materia asta e atât de stufoasă încât e foarte greu de învățat. Din păcate, toată pedagogia 
numărul acestora crește în zilele sfârșitului de săptămână. Marea majoritate a străinilor vin la Hunedoara din țările slave, dar între ei se află și mulți nordici, unguri, germani, austrieci și italieni. „Putem spune că se reconfi- gurează un turism dirijat în zonă”, a conchis directorul muzeului hunedorean.Castelul Corvineștilor din Hunedoara este deschis în toate zilele săptămânii, tocmai pentru a-i mulțumi pe turiștii care aleg să vadă un monument istoric de excepție.

Nelu Verzeș Doru Maneaun imobil adesea având îmbunătățiri medii este mult prea ridicat”, susține Doru Manea, directorul Agenției Casa Plus. în privința terenurilor, în Deva, se constată o criză de spații libere, fapt pentru care prețurile medii sunt de 100-120 de euro pe metrul pătrat. Un teren situat în apropierea Spitalului Județean, a ajuns la a cincea 
de programări. Numărul protezelor, destinate tratamentului pre și postoperator al entorselor și luxațiilor, a rămas constant, în schimb aU fost solicitate un număr mare de ghete ortopedice. Și pentru acestea mai există alte 85 de programări până în luna noiembrie. Doar cererile de lentile intraoculare pot fi onorate chiar în această lună.Chiar dacă pacienții nu primesc în timp scurt dispozitivele de care au nevoie, ei preferă să aștepte și câteva luni pentru că acestea sunt destul de scumpe și cei mai mulți nu-și permit să le obțină contra cost. Există și criterii de selecție pentru aprobarea dosarelor. Dispozi- 

românească este bazată pe teoria lui Piajet, o teorie depășită, după părerea mea, care spune că matematica dezvoltă inteligența până la 14 ani”, afirmă un psiholog hune- dorean.
Jucăriile 
periculoase

Deva (D.L) - Mulți părinți aleg să cumpere copiilor jucării ieftine, fără a ține cont că unele pot fi periculoase. Mai ales pentru copiii mici, sub 3 ani, marginile ascuțite, umplutura jucăriilor de pluș, părțile mici care se pot detașa pot fi tot atâtea pericole de accidente. Este important să se verifice vârsta căreia îi este adresată jucăria.

vânzare la un preț de 300 de euro/mp. Terenuri bune și la prețuri rezonabile se găsesc în împrejurimile Devei. Aici se cere între 1 și 15 euro pe metrul pătrat de teren situat în extravilan.Comisioanele pe care le practică agențiile imobiliare sunt plătite de vânzător și sunt, în medie, de 3% din valoarea tranzacției.

Un dispozitiv, chiar gratuit 

obținut, e mai important dacă 

ai pe cineva care te susținetivele de protezare stomii, aparatele pentru administrarea continuă cu oxigen sau urgențele medicale pentru copii au prioritate.

http://www.1asig.ro
mailto:Clara.pas@informmedia.ro
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JOB-uri Face afaceri cu "viata" altora
A

• Avans. Productivitatea muncii în industrie a urcat cu 11,2% în perioada ianua- rie-aprilie, comparativ cu același interval din 2006, după un avans de 6,5% în luna aprilie față de a patra lună a anului anterior, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. (C.P.)
Mintea 
imigranților

Washington (MF) - Succesul Google, care administrează cel mai solicitat motor de căutare la nivel mondial, se datorează deschiderii către imigranți, a declarat un membru al conducerii companiei, originar din România, care a cerut Congresului american să permită accesul imigranților în SUA. Vicepreședintele Google pentru resurse umane, Lașzlo Bock, care a emigrat din România în Statele Unite în anul 1970, a spus în fața Congresului că este posibil ca Google să nu fi existat, în situația în care cofondatorul companiei, Serghei Brin, și părinții săi nu ar fi avut posibilitatea să plece din Rusia, „în cadrul Google, există nenumărate exemple de imigranți și muncitori străini care au un rol vital”, a declarat Bock la o audiere referitoare la perspectivele comunității de afaceri, în contextul modificării legii imigrației.

Oboseala 
angajaților
Hong Kong (MF) - 
Programul de lucru 

flexibil și alte măsuri 

adoptate de com

panii pentru îmbună

tățirea echilibrului 

dintre viața profe

sională și cea per

sonală motivează 

angajații și deter

mină creșterea efi

cienței, potrivit mai 

multor directori de 
corporații. în Hong 

Kong, angajații 
muncesc în medie 

51 de ore pe 

săptămână, cu 25% 

mai mult decât 

nivelul maxim stabilit 

de Organizația Inter

națională a Muncii, 

potrivit unui studiu 

realizat de organiza

ția non-profit Com

munity Business. O 

treime dintre respon

dent la acest studiu 

au declarat că pro

ductivitatea le este 

afectată de orele 

suplimentare, iar 

31% au afirmat că 

înregistrează pro

bleme de sănătate 

determinate de pro

gramul încărcat la 

locul de muncă. 

Companiile care nu 

oferă un mediu de 

lucru atractiv vor 

avea de pierdut.

■ Hunedorenii preferă 
să-și protejeze 
bunurile, dar nu dau 
doi bani pe viața lor.

Clara Păs___________________
Clara.pas@informmedia.ro

Deva - Aluna Popescu lucrează de 12 ani în domeniul asigurărilor, după ce a fost o bună perioadă de timp inginer minier și profesor. Ceea ce îi place la noua profesie este programul flexibil și faptul că poate comunica cu oamenii. „Profesia de consultant de asigurări este dificilă dacă nu știi să lucrezi în echipă, dacă nu ai răbdare și nu îți dai interesul să cunoști ofertele de asigurare. Trebuie să îți respecți clientul și din acest motiv ai două obligații. Prima: să nu te duci la el în șlapi sau cu
Cum să contactez un 
angajator la telefon
■ Multe anunțuri invită 
candidații să telefoneze 
cu scopul de a stabili 
data interviului.

Clara PAs
clara.pas@nformmedia.ro

Deva - Primul contact este întotdeauna foarte important. Trebuie să-l convingeți pe angajator că sunteți persoana pe care o caută și că merită să vă cheme la un interviu. Nu încercați să păreți disperat după locul de muncă respectiv, limitați-vă la a vă manifesta doar intenția de a lucra pentru respectiva firmă.

Asigurările vor deveni o necesitate, așa cum se întâmplă în toate 

țările UE

ra fi aceiași lucru pen
tru IncnHpEL Când vine vorba 
de o as^utac de viață oame
nii bkz m vor să audă. E
drept, an snx ajd foarte 
avuți tai ac— jadeC Dar dacă 
mașinii i se y—■ inzămpla ceva, dacă s casă punte fi dis

risc în viață? aedcă optica se va poamenii vor înțeiece d ■ Kt- gurare nu este un i—» amt

bustieră și doi: trebuie să îi explici pentru fiecare gen de asigurare avantajele și dezavantajele. Veniturile pe care le câștigă un agent de asigurări depind de nivelul de îndeplinire a target-uldi ce îți este stabilit. Agenții sunt plătiți în funcție de valoarea asigurărilor pe care le încheie,

Pregătiți o listă scurtă cu câteva întrebări despre locul de muncă. întrebările ar trebui să fie referitoare la aspecte care nu au fost cuprinse în anunț. Câteva sugestii ar putea fi: îndatoriri, cerințe de vârstă, experiență, calificări, locația locului de muncă și bineînțeles cum să aplici.în cazul în care anunțul specifică numele unei persoane de contact, este indicat să solicitați să vorbiți cu aceasta sau să întrebați în cazul în care veți vorbi cu altcineva dacă este necesar să sunați ulterior pentru a discuta cu persoana de contact. Verificați dacă anunțul spe- 

pentru fiecare tip existând un comision”, povestește Aluna Popescu. Experiența i-a demonstrat că hunedorenii își asigură, în general, bunurile, însă devin reticenți în a-și asigura propria viață, sănătatea sau viitorul copiilor. „Pentru mașini există obligativitatea de a avea asigurare,

Nu sunați de pe stradă, riscați să fiți întrerupt sau să nu înțelegeți 

ce vi se comunicăcifică un interval orar în care să sunați.Terminați prin a mulțumi persoanei cu care ați vorbit. Nu puneți întrebări la telefon, altele decât cele legate de un viitor interviu decât dacă aveți un motiv foarte bun să faceți acest lucru. Personalul însărcinat cu recrutarea nu

trusă, an. wă
cat în vânt, ci o necesaum Exemplul la care mă acum, că tot e de actuahrafc sunt pensiile private. Prauri siguranța plasamentului recomand ca asigurările să se facă la firme care precizează faptul că simt societăți de asigurare și reasigurare, pentru că riscurile, în cazul unui faliment al firmei asigurătoare, devin minime”, susține Aluna.

privește cu ochi buni inversarea rolurilor. Nu refuzați oferta de a veni la interviu pe motiv că „nu îmi convine ora stabilită” fără a oferi însă un motiv. Nu folosiți familia ca motiv: „trebuie să iau copilul de la școală după care am să vin...” sau „acum nu pot peri-' tru că mama mea ....”.
SC CARPATGAS SRL caută agent de vânzări 
pentru distribuția ie GPi, auto ți combustibil 
Propan/Butan, pentru zonele Hunedoara, Alba și 
Timiș. Așteptăm CV-ul dumneavoastră împreună cu 
o poză la fax: 0269-233520 sau la e-mail: per- 
sonal@carpatgas.ro. Relații la tel.: 0269-250361.

(87518]

Societatea HIDROMINERAL S.A., cu sediul în comuna 
Greci, jud.Tulcea, angajează inginer minier de suprafață - 
inclusiv absolvent, pentru cariera Izvoarele Macin Vii, aflată la 
circa 3 km de orașul Macin, jud.Tulcea.

Asigurăm: cazare, alte facilități și salariu în funcție de compe
tență, capacitate și eficiență.

Relații se pot obține la: 0240/575.301; 0240/575.302; 
0722/344.352.

I976241

SC REVA SA SIMERIA
Organizează In Hala in 25.06.2003, ara 10,00

Interviu pentru ocupanea nostului de

ECONOM 1ST f ‘
Condrt.. de

- Copie după cartea de muncă

Studii superioare economice - spe- ■ C.l./B.l - orginal și copie
cializarea Contabilitate - Adeverință medicală - apt de muncă
• Vechime în muncă minim 1 an - Dosar-plic
Dosarele se depun la Biroul Resurse
Umane, până la data de 22.06.2007, La depunerea dosarului se'va primi
ora 12,00, și vor conține: Bibliografia.

Diploma de studii - original și copie Relații la tel 0729991744 sau 260402
- Curriculum vitae int. 23.

(58208)

Societatea de asigurări Allianz-Tiriac Asigurări
S.A., parte a Grupului Allianz - un leader pe 
piața mondială a asigurărilor și serviciilor financiare - pentru

structura de vânzări selecționează

SPECIALIȘTI ÎN VÂNZĂRI
Pentru județul Hunedoara

Oferim:
• posibilitatea dezvoltării unei cariere 
într-o companie multinațională

• mediu de lucru profesional

• training inițial și permanent

• pachet salarial atractiv și motivant

LIDERI NAȚIONALI ÎN FURNIZAREA 
DE SERVICII ÎN DOMENIUL 

COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

Cautâ persoane calificate pentru ocuparea 
postului de:

JUNIOR / SENIOR SALES
REPRESENTATIVES

Responsabilitățile postului:
■ menținerea clienților existenți
■ identificarea clienților potențiali
■ negocierea și încheierea con

tractelor de vânzare

Cerințe:
■ experiență de min. 6 luni în vânzări, 

relații cu clienții (persoane juridice)
■ cunoștințe din domeniile: Internet, 

Microsoft Office

■ disponibilitate la un program de 
lucru flexibil și deplasare pe teren

■ deținere carnet de conducere cat. 
B (constituie avantaj)

Candidații pot trimite până la data 
de 20.06.2007 un Curriculum Vitae și 
o scrisoare de intenție la:

Adresa: Deva, Bd.Decebal, bl.R 
parter

Fax: 0354-100200
E-mail: adriana.nastase@upc.ro

Candidații care nu sunt contactați în 
termen de 10 zile de la data-limită de 
depunere a CV-urilor se consideră 
incompatibili cu cerințele postului.

(98426]
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Cerințe:
• experiență în vânzări

• foarte bune abilități de comunicare

• dinamism

• spirit de inițiativă

• spirit de echipă

Așteptăm C.V.-urile dvs. însoțite de o scrisoare de intenție până la 

data de 30.06.2007, în atenția d-nei Lucia Voina la 

fax: 0254-211034, sau e-mail: ..Iucia.voina.hd@allian2-tiriac.ro.

(96389)

M «41 ’a F- 2?'4 21.-*f  « rrvr. • t .

angajeazA

INGINERI, SUBINGINERI
-domeniul construcții (CCiA, CH, CFDP)

MAIȘTRI
-domeniul construcții

Condiții: - minim 3 ani experiență în domeniu.
Poziție: - șef șantier. - șet punct de lucru; - serviciu tehnic decontări 

INGINERI CONSTRUCTORI - tineri absolvenți
CONTABILI DE ȘANTIER - evidență primară (cunoștințe de operare 

PC, Word .Excel; deasemenea cunoașterea materialelor de construcții) 
DULGHERI

ZIDARI 
FAIANȚARI \

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați Oferim un 
pachet salariat motivant. Doar candidații selectați vor fi contactați In vederea 
interviului.

Informații la telefon: 0254 215 294 - 0254 218 151(fax) 
Secretariat, e-mail: office.deva@deva acomin ro

C V.-urile pot fi trimise prin fax. e-mail sau depuse la secretariatul firme-

mailto:Clara.pas@informmedia.ro
mailto:clara.pas@nformmedia.ro
mailto:per-sonal@carpatgas.ro
mailto:adriana.nastase@upc.ro
mailto:Iucia.voina.hd@allian2-tiriac.ro


«4» Totul pentru titlul
SPORT ■ FC CIP e hotărâtă 

să-și treacă în palmares 
al doilea titlu de cam
pioană din istorie.

ClPRIAN MARINUȚ

"• Cupa Primăriilor, La 17 iunie a.c., în 
județ va debuta Cupa Primăriilor la Fot- • 
bal, competiție organizată de AJF, cu sprijinul Consiliului Județean și al DSJ Hunedoara, întrecerile se vor desfășura în 
11 zone: Vața de Jos, Crișcior, Certej, Ilia, Dobra, Băcia, Teliuc, Geoagiu, Bretea Română, Pui și Ghelari. (V.N.)

Lupa „Realsport - Copii 
lentru Sport"

Deva (C.M.) - Peste 250 de elevi de la opt coli din Deva și de la Clubul Real Sport au larticipat, ieri, la competiția fotbalistică otată cu Cupa „Realsport - Copii .pentru port”. Organizată de Clubul Real Sport din )eva în colaborare cu DSJ Hunedoara, între- erea a aliniat la start 23 de echipe de la colile participante. La clasa a IV-a, finala tiică a fost câștigată de Școala „A. Mure- anu” Care a învins cu 4-0 pe Realsport 2, ar finala mare de Școala „L. Blaga” care s-a mpus cu 2-1 după lovituri de departajare în ața echipei Realsport 1. La clasa a V-a, locul a revenit echipei Realsport, învingătoare u 6-0 în finala cu Șc. „A. Mureșanu”, iar acul III â fost câștigat de echipa CN Decebal are a învins cu 2-1 echipa CT Transilvania. ,a clasa a Vl-a, echipa CN Decebal a învins n finala mică cu 2-1 echipa de la Șc. „Teglas bor”, iar echipa de la Școala „A. Șaguna” câștigat cu 2-0 finala mare cu echipa de la )T Transilvania. La clasa a Vil-a, locul I a evenit echipei de la „A. Șaguna” care s-a mpus cu 2-1 în finala cu CT Decebal, iar acul III a fost câștigat de Școala „L. Blaga”.

ciprian.niarinut@inf ormmedia.ro

Deva - Toate inimile care bat pentru FC CIP își doresc ca scenariul finalei cu ACS Odorheiu să fie identic cu cel al filmelor americane în care personajul pozitiv câștigă, chiar dacă trece la un moment dat prin momente dificile. Echipa deveană, actuală campioană a României, a dominat autoritar sezonul regulat și dă cei mai mulți jucători la națională, fiind așadar îndreptățită să câștige titlul național. ACS Odorheiu a avut un sezon modest, terminând abia pe locul patru, însă a făcut câteva transferuri tari înainte de play-off care au schimbat fața echipei. Cu această strategie, mai puțin corectă, cei de la Odorheiu i-au surprins pe deveni în primul act al finalei și i-au

FWTBAIi/MM * IM
□Clasament

1. U Cluj 33 20 9 4 . 48-21 69

2. CSM R. Vîlcea 33 18 5 10 39-28 59

3. Dacia Mioveni 33 16 9 8 42-28 57

4. Minerul Lupeni 33 18 4 13 39-36 52

5. Unirea Alba lulia 33 14 9 10 33-28 51

6. Gaz Metan ' 33 14 6 13 48 34 48

7. Corvinul 33 12 12 9 47-38 48

8. IS Cîmpia Turzii 33 13 . 8 12 31-34 47

9. FC Caracal 33 14 4 15 39-33 46

10. Poli Tim. II 33 12 9 12 44-36 45

11 FCM Reșița 33 13 6 14 38-37 45

12. FC Tîrqoviște 33 12 9 12 29-31 45

13. CFR Timișoara 33 13 6 14 37-44 45

14. FC Bihor 33 11 10 12 37-41 43

15. Building 33 11 8 14 28-32 41

16 FC Baia Mare 33 8 8 17 24-53 32

17. Auxerre 33 5 10 18 23-41 25

18. Unirea Dej 33 6 6 21 25-80 24

Etapa a 34-a, din 9 iunie: FC Caracal - Building; Unirea 

Alba lulia - CFR Timișoara; Auxerre - FC Bihor; Dacia 

Mioveni - IS Cîmpia Turzii; Poli Timișoara II - Corvinul 

Hunedoara; Unirea Dej - Gaz Metan Mediaș; Minerul 

Lupeni - U Cluj Napoca; FC Baia Mare - CSM Rîmnicu 

Vîlcea; FC Tîrgoviște - FCM Reșița.

„Punct ochit,
■ înaintea ultimului 
meci din acest sezon, 
Corvinul 2005 și-a atins 
obiectivul.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Desigur, puțini dintre iubitorii fotbalului din municipiul Hunedoara, dar nu numai, credeau la un moment dat că, înaintea ultimei etape, Corvinul se va situa pe un onorabil loc șapte. Mai ales că echipa a avut o primă parte a campionatului destul de slabă, cu multe hopuri și incertitudini. Ba chiar într-o vreme,

F0TBA1./I.I811 IV< 8ENI0BI
Deva (V.N.) Delegări de arbitri și observatori pentru 

etapa a XXII-a, din 10.06 a.c.: Gloria Geoagiu - Agro- 

company, Sorin Ciotlăuș, centru, Alin Mariș și Daniel 

Branea (Deva), asistenți. Observator, Lazăr Kelemen.

Inter Petrila - Minerul Aninoasa, Emilian Petrișor, cen- 

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

Observator, Adrian Radii______________________

Universitatea Petroșani - Aurul Brad, Daniel Marines

cu. centru, Ovidiu Gageanu și Cristian Faur (Hune

doara), asistenți. Observator, Emil Munteanu.

CFR Marmosim Simeria - Colegiul Matei Corvin, Claudiu 

Kremer, centru, Sorin Corpadi (Lupeni) și Marius Koni- 

oka (Petroșani), asistenți. Observator, Sever Bogdan. 

Retezatul Hațeg - Metalul Crișcior, Daniel Thirt, cen

tru (Călan), Florin Velea și lonuț Onosă (Hunedoara), 

asistenți. Observator, Petru Spărios.

Iarăși Steaua?
Deva (V.N.) - FabianTeușan, fundașul de la Jiul Petroșani, a declarat că va mai sta cel puțin un sezon în Vale, dar a precizat că a fost contactat de oficialul clubului Steaua, Valeriu Argăseală. Acesta i-a vorbit despre eventualitatea unui transfer la echipa din capitală. „Argăseală este singura persoană de la Steaua cu care am vorbit, dar nu ceva concret. M-a asigurat că pe viitor voi ajunge la formația bucureșteană. Era mai bine dacă s-ar fi întâmplat acum, dar mi se face părul măciucă numai când mă gândesc la ce concurență aș putea avea la Steaua. Eu cred că voi rămâne la Jiul încă un sezon, așa că la 25 iunie mă voi prezenta la reunirea lotului”, a spus Teușan. El a adăugat că este bine că mai rămâne la Jiul și că are mari șanse de a ajunge în Liga I. „Din păcate, nu am avut ocazia să joc prea riiulte meciuri cu Jiul pe prima scenă și poate acest lucru a cântărit în ceea ce privește transferul meu la Steaua”, a adăugat Teușan.

. — Valea Streiului
Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 

etapa a XVIII-a, din 10 iunie a.c.: Minerul Teliuc - Unirea 

Berthelot, Claudiu Vasarhelian, centru, Claudiu Urițescu 

ș. Alexandru Planicek (Orăștie). asistenți. Observator, 

Doru Toma.___  ___  _______ _____ __________________

S&erui Baru Mare - Cerna Lunca Cernii, Sergiu Perța, 

centru. Florin Bulgaru și Mihai Fogarași (Lupeni). asis

tenți Observator, Marian Dima.________________________

Daaa Boșorod - Mureșul Deva II, Adnan Romonți, cen
tru. Ma-us Pavă! și Alexandru Bălan (Simeria), asistenți. 
Observator. Cristian Grț

De la Jiul pleacă tot mai mulți 

jucători

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 

și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-o la sediul redacției 

din Deva, str 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 23 iulie! Nu rata asemenea premii!

Matei și Al-loani pot contribui la victoria FC CIPbătut cu 7-3, chiar la Deva. FC CIP a încasat ca un pumn în plină figură înfrângerea
punct lovit"ajunsese în zona periculoasă a clasamentului! Și totuși...„Sperăm să nu pierdem și să ne situăm în primele opt echipe din seria noastră, pentru a ne realiza obiectivul și pentru ca băieții să-și încaseze primele”. Acestea au fost vorbele pe care ni le-a spus ieri Titi Alexoi, antrenorul hune- dorenilor. Tehnicianul se referea la meciul de astăzi din deplasare cu Poli II Timișoara, echipă situată pe locul 10 în clasament.Alexoi a ținut să precizeze că, în retur, echipa a evoluat peste așteptări, ceea ce a făcut să urce, încet, dar sigur în clasament. „Cu mai multă 

Ai visat să-ți schimbi mobila veche cu una modernă? Te-ai sătujat să aștepți după mijloacele 
de transport în comun? CL îți rezolvă aceste probleme. Câștigă în 24 iulie, :

mrn sau > nvunri m i~vrn s.™ ->

din meciul întâi, dar a demonstrat în meciul doi că eșecul a fost un accident,

Obiectiv atins pentru hunedoreniatenție din partea noastră și dacă ar fi lipsit unele greșeli de arbitraj, eram mai sus acum. Oricum însă, putem spune că obiectivul a fost

nationalegalând situația după o victorie cu 2-1 pe terenul adversarei.Bătălie aprigăConform scenariului invocat la începutul articolului, FC CIP, personajul pozitiv din această poveste, ar trebui să câștige, duminică, meciul decisiv și să-și treacă în palmares al doilea titlu de campioană națională. Privirea încruntată a lui Molomfălean și strigătul de luptă al lui Șotârcă de după înfrângerea din primul act spun multe despre determinarea deve- nilor în acest sens, dar cei de la Odorhei sunt la fel de motivați. Bătălia decisivă se anunță aprigă, tensionată, dar de mare calitate, asemeni unui film bun, premiat cu Oscar.Nu ratați deci spectacolul finalei programat duminică, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor și, mai mult, fiți alături de FC CIP, în tentativa de a aduce un nou titlu național la Deva. Intrarea publicului e gratuită.

atins. Iar acest lucru este cu atât mai îmbucurător, cu cât s-a realizat prin promovarea multor tineri la echipă” - a mai spus tehnicianul.

1 -

ormmedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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PE SCHIT
>4>>*»••*•*••<«  » i i i»»t »t\tUCv;• La reparat. Clubul Chelsea a trimis trofeul Cupei Angliei la reparat după ce capătul de argint al cupei s-a rupt în timpul festivității de la 19 mai.In prezent, cupa este reparată de un argintar din Birmingham, care colaborează cu Federația Engleză de Fotbal. „O parte a trofeului Cupei Angliei s-a rupt accidental, în timpul manifestărilor de bucurie, și acum se va fixa pentru a nu se deteriora mai rău", a declarat un purtător de cuvânt al clubului Chelsea.

A scăpat
Roma (MF) - Rutierul Frank Vandenbroucke, în vârstă de 32 de ani, spitalizat la Milano după ce a încercat să se sinucidă, este în afara oricărui pericol și perfect conștient.

RămâneBucurești (MF) - Mijlocașul spaniol Xabi Alonso și-a prelungit contractul cu Liverpool, noul acord urmând să fie valabil până în 2012.„Este un club special”, a declarat fotbalistul.

Xabi Alonso (Foto: EPA)

Paul Codrea

(Foto: FAN)

N-are 
antrenor
Siena (MF) - Antre
norul Mario Beretta 
și conducătorii clubu
lui AC Siena, la care 
este legitimat și Paul 
Codrea, au decis de 
comun acord să 
încheie colaborarea, 
„îi mulțumim pentru 
faptul că a reușit sal
varea de la retrog
radare. Este un 
antrenor profesionist, 
dar drumurile noas
tre sunt diferite", se 
arată în comunicat.

■ David Beckham vrea 
să joace pentru Anglia 
până la Cupa Mondială 
din anul 2010.

București (MF) - Internaționalul englez David Beckham, în vârstă de 32 de ani, vrea să joace cu naționala Angliei atât la Campionatul European din 2008 cât și la Cupa Mondială din 2010.„Cred că mai pot juca mulți ani la cel mai înalt nivel. Se schimbă multe lucruri, dar simt că pot continua”, a spus Beckham, care va evolua din vară la Los Angeles Galaxy.Președintele grupării LA Galaxy, Alexi Lalas, a declarat că Beckham va fi susținut de club dacă va fi convocat în continuare la naționala Angliei. „Respectăm regulile FIFA privind eliberarea jucătorilor pentru echipele naționale și dacă David va fi ales să joace pentru Anglia, îl vom duce la aeroport. Este o onoare pentru el și pentru Galaxy”, a afirmat Lalas.Beckham va parcurge peste 67.000 de mile (aproximativ 107.000 de kilometri) cu avionul până la Crăciun, dacă va fi convocat în continuare la reprezentativa Angliei. „Să
Suedia, 3-0 la „masa verde"

Hoți de buzunare
București (MF) - 0rganâ2atorn-Euro-2OO8 se tem că Austria și Elveția vor fi invadate, în perioada competiției, de bande organizate de hoți de buzunare și dau exemplu un caz petrecut la Cupa Mondială din 2006.„Invazie de hoți de buzunare profesioniști la Euro-2008”, este titlul unui articol apărut în cotidianul austriac Oberosterreichische Nachrichten. „La Cupa Mondială din Germania niște infractori români s-au deghizat chiar în suporteri argentinieni. Unul dintre ei s-a ciocnit «accidental» de o argentini- ancă, un altul i-a acoperit femeii geanta cu un steag al Argentinei, în timp ce al treilea a vrut să îi fure portofelul. Niște oameni au observat scena și au anunțat poliția, hoții fiind arestați”, scrie publicația austriacă.

Paris (MF) - UEFA a decis, vineri, să acorde Suediei victoria cu scorul de 3-0 în meciul cu Danemarca, disputat la 2 iunie, la Copenhaga, în preliminariile Euro-2008, partidă întreruptă pe final atunci când scorul era 3-3.UEFA a amendat Danemarca cu suma de 100.000 de franci elvețieni (60.000 de euro), iar

Viduka la Newcastle, ciubui

Frumoasa sârboaică face dezvă

luiri surprinzătoare despre înce

puturile carierei sale (Foto: epa)

Prime grase pentru handbal
Copenhaga (MF) - Președintele Federației Române de Handbal (FRH), Cristian Gațu, a declarat, • "ri, că naționala mascu. cea feminină vor încasa n.OOO de euro în cazul ca ii la Campionatul Europe a; din 2008, respectiv la Câmp; > natul Mondial din decembrie.„De data asta am conside

Newcastle a confirmat transferul atacantului australian Mark Viduka de la formația Middlesbrough, care a semnat un contract până în 2009, cu opțiune până în 2010, informează AFP.Viduka, în vârstă de 31 de ani, a ajuns în 2004 la Middlesbrough, după ce a evoluat și la Leeds United.Newcastle l-a transferat deja pe mijlocașul de la Manchester City, Joey Barton. (Foto: EPA) Argentinianul, in dreapta imaginii, a fost achiziționat definitiv de

Deși va părăsi pe Real Madrid, starul englez spune că este 

vel (Foto: EPA)joace pentru echipa americană și în cele șase meciuri
Simt că pst continua

David Beckhamrămase de disputat în 2007 pentru naționala Angliei în
această echipă va urma să dispute următoarele patru meciuri de pe teren propriu la peste 250 de kilometri de Copenhaga. De asemenea, următorul meci al Danemarcei de pe teren propriu se va disputa cu porțile închise. Internaționalul danez Christian Poulsen a fost suspendat pentru trei partide, el ispășind
A învătat

A
Paris (MF) - Jucătoarea sârbă Ana Ivanovici a povestit, după calificarea în finală la Roland Garros în fața rusoaicei Maria Șarapova, că a învățat să joace tenis într-o piscină, informează AFP.„Am crescut într-un club care avea un bazin olimpic. Pe timpul iernii, pentru că încălzirea costa prea mult și nu era multă lumea care îl folosea, acesta era golit, se desfășura mocheta și erau instalate două terenuri de tenis. Vă jur că este adevărat. Vara însă era mai bine, aveam mai multe terenuri de 

rat că trebuie să fie un stimulent și pentru naționala de băieți care de 11 ani nu a mai reușit să obțină o calificare la un turneu final”, a declarat Gațu.Naționala feminină joacă, sâmbătă, la Râmnicu Vâlcea, returul barajului cu Suedia pentru calificarea la Campionatul Mondial din decembrie, din Franța- în tur, în urmă cu 

seamnă că va trebui să zboare cu avionul ca și cum ar face ocolul lumii de trei ori în cinci luni”, notează The Sun.Kilometri peste kilometriJurnalul menționează că David Beckham mai are două etape în Spania, cu Real Madrid. Apoi, el va parcurge 5.815 mile cu avionul până în 
deja o etapă de suspendare, miercuri, cu Letonia.Arbitrul german Herbert Fandel, care ă oficiat la meciul Danemarca-Suedia, a decis să oprească partida cu un minut înainte de încheiere, la scorul de 3-3, după ce a fost lovit de un suporter. Imediat după acest incident, alți doi suporteri au reușit să intre pe teren.
tenis în piscinăzgură”, a declarat Ivanovici.Jucătoarea din Belgrad a avut o copilărie dificilă. „A fost greu, mai ales în timpul bombardamentelor din 1999. Atunci mă gândeam că nu voi putea continua cu tenisul. Apoi am avut probleme cu deplasările, pentru că au existat dificultăți în ceea ce privește obținerea vizei. Pentru a lua avionul trebuia să mergem mai întâi cu autobuzul în Ungaria, iar acest lucru lua cel puțin șase ore”, a spus Ivanovici.La vârsta de 12 ani, Ivanovici a fost remarcată la tur
o săptămână, România s-a impus cu scorul de 25-16.Duminică, la Karlskrona, echipa masculină antrenată de Lucian Râsniță va disputa partida tur cu Suedia (ora 16.30, ora României), returul fiind programat Ia 17 iunie, la Constanță, în barajul pentru Campionatul European din 2008, din Norvegia.
Continuă cu Zaragoza

Wolfsburg (MF) - Argentinianul Andres D'Alessandro a fost achiziționat definitiv de clubul spaniol Real Zaragoza, la care a fost împrumutat din august 2006 de la VfL Wolfsburg.Valoarea tranzacției nu a fost precizată, dar este estimată la trei milioane de euro. El a semnat un contract până tn onit

California, pentru a se alătura noii sale echipe, LA Galaxy. La Los Angeles Galaxy, Beckham va avea deplasări de 1.658 de mile (Colorado), 2,472 mile (Dallas) și chiar 3.116 mile (Toronto, Washington, Massachusetts și New York), în plus, David Beckham va avea deplasările pentru a se alătura naționalei Angliei.

Danezii plătesc foarte scump 

incidentul produs de un supor

ter turbulent (Foto: EPA)

neul de la Tarbes de un antrenor care a luat-o cu el în Elveția. „Acest lucru mi-a deschis porțile, este un m { ment decisiv al carierei mele”, a apreciat Ivanovici, care a început să joace tenis „din cauza Monicăi Seles”.„Voiam să reușesc aceleași lucruri ca și ea. Mai târziu, când am început să mă integrez în circuit, l-am admirat și pe Roger Federer. Este un mare sportiv și un om extraordinar. A făcute multe pentru tenis și toți putem învăța de la el”, a spus Ivanovici.

Atât fetele cât și băieții din^ 

„naționala" României sunt 

trem de motivați (Foto: epA)

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 26 de ani a ajuns la VfL Wolfsburg în iulie 2003, de la echipa argentiniană River Plate pentru suma de 9,5 milioane de euro.în ianuarie 2006 el a fost împrumutat la englezii de la Portsmouth, care nu au dorit să-l păstreze. La VfL Wolfsburg, el a marcat opt goluri i»*  d zir*



sâmbătă, 9 iunie 2007 cuvAfoyj. mucmn /«
Vând ap. 2 camere (03)

i imo
• Deva, zona Ion Creangă, decomandate, 
centrală termică, stare foarte bună, etaj 1 
din 4, preț 160.000 lei. Tel. 0730/001795. 
(6/806)

• Hunedoara, zona Bucegi, decomandate, 
contorizări, preț negociabil. Tel. 235262, 
0721/038912. (2/5.06)

• semidecomandate, zona Micro 15, Aleea 
Streiului, gresie, faianță, termopane, centrală 
termică. Darchet laminat, tel. 0726/267686. (T)

• urgent, confort 1. zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 lei. Tel. 0254/223336. (T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(AO)
• zonaGojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon,contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (AO)

• 2 apartamente cu 2 camere in Micro 15, 
centrală termică, ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• circuit, centrală termică, zona Miorița et 10, 
preț 120.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, zona Lido, st 55 mp, preț 41.000 
euro, tel. 0740/210780. (Al)
• circuit, et 3, zona Dacia preț 100.000 ron, 
negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
■ semidecomandate, centrală termică, parchet 
gresie+faianță, et. 3, balcon, ocupabil imediat 
st 54 mp, zona Miorița preț 42.000 euro, neg, tel. 
0742/019418 (Al)
• semidecomandate, Dada, et 2, parchet, 
contorizări, preț 75.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

• Zamfirescu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță, balcon închis, termopane, CT, 
preț 158000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, parter, semidec., amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Carpațt parter, amenajat, baie amenajată, 
parchet, ușă metalică, preț 124.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, semidec., balcon, parchet, 
gresie,, amenajat, preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Wul Decebal, et. 1, dec., contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
.0745/367893. (A2)
• urgent decomandate, 60 mp, zona Lie. Auto, 
cu balcon mare, bine întreținut, contorizări, 
vedere pe 2 părți, preț 140.000 ron, negociabil, 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 
balcon mare, bine întreținut, contorizări, vedere 
la bulevard, fără modificări, igienizat preț42.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
• 2 apartamente la parter, zonă bună, ideale pt 
spațiu comercial sau de locuit, 50 mp, fiecare, cu 
centralătErmică,bucățărie modificată.parțhet 
ocupabile în 48 ore, preț 45.000 euro, neg, tel)

’ 0730-474275,0740-535095. (A4) '
• semidecomandate, 50 mp, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara- 
câmară, fără modificări, ocupabil imediat, preț 
117.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• 2 camere semidecomandate, 60 mp, str. 
Eminescu, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, debara-cămară, 
modificări, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)

• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, zonă centrală parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă, tel. 
211587,0745/786578. (A0)

• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)

• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)

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

• urgent, decomandate, intre 50 mp și 60 mp, în 
zonă centrală 22 Decembrie, Kogălniceanu, cu 
balcon, cu sau fără amenajări, se face ofertă de 
preț la vedere, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
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• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent Deva, zona Dorobanți, cu îmbunătățiri, 
preț 60,000 euro. Tel. 0766/511257,0354/103108, 
după ora 16. (T)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• decomandate, centrală termică 2 bă, oalcon, 
et. 1, zona Dorobanți, preț 185.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• circuit, balcon închis, parchet, gresie + 
faianță repartitoare, et 3, st 70 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 165.000 ron, negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• decomandate, centrală termică, termopane 
peste tot, gresie + faianță parchet, balcon, et. 1, 
zona Minerului, preț 42.000 euro, neg., tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, Dacia, etaj 2, parchet, 
contorizări, preț 85.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

• urgent, zona Liliacului, dec, 2 băi, contorizări, 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A21 .
• urgent zona I. Creangă 2 băi, ameanjări ultra
moderne, preț 68.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
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• urgent zona Micro 15, et. 1, amenajări 
moderne, centrală termică geam termopan, 
gresie, faianță parchet, preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, st=90 mp, et. 2, dec, 2 
băi, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică parchet, gresie, faianță, preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)

• ki Moarte noi, decomandate, 2 bă, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Eminescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel. 0723- 
251498,0745-302200,232809. (A4).

• decomandate, etaj 3, bine întreținut, zonă 
liniștită cu termopan, parchet, gresie, faianță 
zona Kogălniceanu, preț negociabil, tel. 0723- 
251498,0745-302200,232809. (A4)

• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)

• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800, (A9)

• dec, baie cu gresie, faianță CT. etaj Lzora 
Mărăști, Deva, teL 0740/317314. (A9)
• semidec, contarizM etaj 2, zona Dada. Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231600. (A9)
• dec, 2 bă, contorizări integrale, etaj L garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/51L776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț atrac
tiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
■ Brad, zonă centrală2bă, îmbunătățiri, băcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon 0254/613366.0788/040.490. 
(A10)
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Garant Consulting
11 ani de experiență

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

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316
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PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII 
de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALI
TATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ 
INVESTIȚIE pentru viitorul lui ș[al familiei.
• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din: §
DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. C1, parter. §
Tel ./fax 215.212
Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro 
MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722'564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie. 0742/019418 
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic 0740 210780 
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan. 072& 710903 DIRECTOR VÂNZĂRI Iulian Saraol 0745'639022

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR

A TESTA T Șl LICENȚIA T

Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.
www.prima-invest.ro

(97260)

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

I17.SK/
http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro
http://www.prima-invest.ro
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• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona
Carpați, Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (AO)

• dec. sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587,0745/253662. <ao>

Vând ap. 5,6 camere (09)

Vând ap. 4 camere (07)

• cu garaj, 2 băi, 2 balcoane, 150 mp, scară inte
rioară, centrală termică termopane, amenajat 
occidental, 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• decomandate, transformat în 3 camere, 2 băi,
2 balcoane, centrală termică superamenajat, 
zona Liceul Auto, preț 80.000 euro, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent, zona I. Creangă 2 băi, 2 balcoane, et 2, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• Bd. 22 Decembrie, et. 2,120 mp, dec., 2 băi, 
faianță gresie, termopane, centrală termică 
parchet laminat, balcoane mari, boxă preț 
82.500 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, et. 2,2 băi, amenajat, centrală 
termică gresie, faianță parceht, boxă preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 4 camere decomandate, zona Progresului, etaj 
intermediar, modificat, centrală termică 
termopan, parchet, 2 băi, preț 55.000 euro, nego
ciabil, tel. 0730-474275,0740-535095.(A4)

Vând case, vile (13)
• Deva, P+l. 3 camere, baie, bucătărie, teren 
1.600 mp, ocupabilă imediat, 100.000 euro, apă 
gaz, canalizare, tel. 0722/564004. (Al)
• urgent fo Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu: 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Musani, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

KTZB TRIâMAVAS
Baby-sitting și menaj |

RECRI I ĂM PERSOWK PEVI IU 
INTERMEDIERE BABY-ST1 TING

Aveți nevoie de o bonă pentru copilul 
dumneavoastră? ■ g

Vă putem oferi servicii (ie mtermsriîer® ~ 
în următoarele domenii,

-îngrijirea șt supravegherea copilului, 
ocazional sau permanent, week-end;

-îngrijire copil mic« 
-supraveghere școlari

Vă dăm posibilitatea dl e a alege ea 
bonâ <s persoană respir» rtsalxilă. discretă, 
testată' psihologic și s& fie a<iaptatiU& 
cerințelor dumneavoastră.
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închirieri auto 
începând | 
de la prețul de

68 de lei

CeXTRUl O* AFACCRI

3 Centrul de Afaceri MAS1ER
Organizează cursuri de:

•Fonduri structurale și de coeziune 
2(X>7-2013: Metodologia de pregătire 
a dosarului de finanțare

•Achiziții publice 
înscrieri zilnic, între orele 9-16. Tn 
limita locurilor disponibile, până lu 
data de: 30.06.2007

i. j

Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Hunedoara 
informează pe această cale medicii prescriptori interesați că, din data 

de 11.06.2007, începe distribuirea, contra cost (16.50 lei/carnet de 25 

RP), a noilor imprimate securizate, pe care se pot elibera produsele cu 

conținut de substanțe stupefiante sau psihotrope nominalizate în 

anexele II și III la Legea nr. 399/2005 privind regimul juridic al 

substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, publicată în 

M.Of. Nr. 1095/05.12.2005 și a Normelor Metodologice de aplicare a 

acestei legi, aprobate prin H.G.R. nr. 1915/2006 publicată în M.Of. 

Nr. 18/11.01.2007.

Aceste reglementări normative - în extras - precum și programarea 

distribuirii în teritoriul județului se găsesc postate și pe site-ul Autorității 

de Sănătate Publică a Județului Hunedoara: www.asDhd.ro

Remediat
FARMACEUTICA StgMCOIASUA

IMPORTANT pentru 
ACȚIONARII REMEDIA!

(98228)

Bauen sie sich ihr 
internationales 

Geschăft auf! Moderne 
s Burotâtigkeit von 
1 zu Hause!

www.job4you.at.tc
• casă + teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• sură grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• în Rom, dealul Taului, Brad, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

cumpăr casă (14)
• în Deva, zonă bună și accesibilă curte, 
grădină de preferat construcție după anii '70, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat tel. 215212. (Al)

• casă to construcție, Vețel, nr. 233 A, preț nego
ciabil. Relații la tel. 237703,0748/873627. (3/8.06)

Vând garsoniere (19)
• Deva, h*u  Maniu, 34 mp, balcon închis, 
parchet, apometre, repartitoare, 78.000 ron, tel. 
215212. (Al)
• 30 mp, contorizăr i, parchet, balcon, mobilată 
et. 2, zona Ștrand, preț 69.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona Gării, etaj intermediar, parchet, 
contorizări complete, balcon închis, ST 32 mp, 
preț 82.000 ran, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, hol, contorizări, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Mărăști, preț 87.000 
RON, neg., tel. 074V154401,227542, seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zona I. Maniu, preț 77.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, amenajată mobilată zona Gojdu, 
preț 20.500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• zona piață 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorizări, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită, ocupabilă imediat ideală pt. investiție, 
închiriere, preț negociabil, tel.0730-474275,0740- 
535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, urgent, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)

• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, 30 mp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74.000 ron, negociabil, tel. 
0730-474275.0740-535095.-A4)

Cumpăr garsoniere (20)
• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578. (A0)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• urgent, zona Decebal, Gojdu, Mărăști, cu sau 
fără modificări, indiferent de etaj, ofertă de preț 
la vedere, cu plata imediat, tel. 0730-474275, 
0740-535095. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(A9)

Vând terenuri (21)
• 1 ha teren lângă restaurantul Pacific, pe DN7, 
toate facilitățile. Tel. 0767/048633. (T)

• intravilan, apă gaz, canalizare, curent, 
deschidere 12 m la str. viilor, preț 35 euro mp. 
Tel. 0751/569639. (T)

• Simeria Veche, intravilan 3600 mp, cu pomi 
fructiferi și șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. (T)

• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587; 0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)

• Intravilan Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 
fs 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. 
(Al)

• tn Devă zona Eminescu, parcelat de la 500 mp 
la 800 mp, teren plan, formă dreptunghiulară 
poziție bună ideal pt investiție, construcție 
casă acte la zi, preț de la 15 euro/mp la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)

• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă acte la zi, preț 5 euro/mp, tel. 0740- 
535095,0723-251498 (A4)
• în Deva, zona licee, parcelat, de la 500 mp la 
600 mp, deschidere la stradă 28 mp, cu acces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
investiție, construcție casă vedere panoramică 
acte la zi, preț 34 euro/mp, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• tn Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)

• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan in Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcele intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 04ha, DN1, la 5 km distanță de Metro-Ploiești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

• 04 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
■ mtravian, Orăștie, 1000 mp, pe șoseaua 
națională preț atractiv, telefon: 0254/613366, 078MMOl49Q. (A10)

Cumpăr teren (22)
■ intravilan în Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 hectare intravilan, la șosea. Deva sau împre
jurimi. piața imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, 70 mp, cu intrare stradă amenajat la 
parter, 50.000 euro, tel, 0722/564004. (Al)
■ hală in Deva, zonă industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț negi, tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800. 
0745/511.776. (A9)

Aducem la cunoștința acționarilor
Societății Comerciale Farmaceu

tica Remedia S.A. din DEVA 
că distribuim dividende pentru anul 2006.

Sumele cuvenite se pot ridica, zilnic, de iuni 
până vineri, de la casieria unității din DEVA, 
Str. Dorobanților, nr. 43, în baza actului de 
identitate valabil (program casierie: 8-11).
Sumele pot fi virate și în cont bancar sau 
expediate prin mandat poștal. în aceste 

situații vă rugăm să completați datele nece
sare în scrisoarea cu răspuns plătit care va 

însoți plicul cu corespondență Remedia 
adresat dvs. și să trimiteți copii după 

documentele solicitate.
Vă așteptăm!

(97528)

1

ANUNȚ LICITAȚIE
Primăria orașului Simeria organizează

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ în vederea 
vânzării a două parcele de teren situate în 
orașul Simeria, Str. Atelierului, în suprafață 

totală de 66 mp, identificate prin C.F. nr. 613- 
Col. Simeria, nr. topo 1716 și 1717.

Prețul de pornire a licitației 
este de 14 EURO/mp.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei orașului 
Simeria, în data de 03.07.2007, ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei orașului Simeria, str. Avram lancu, 
nr. 23, tel. 0254-260005 sau 0254-261891.

'98311)

• urgent pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața. 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• in Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)
• în Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Vând alte imobile (27)

• Brad, Sir. Republicii, nr. 17, ultracentral 
(lângă Primăria Brad), imobil și curte cu 
posibilitatea de amenajare, eventual 
farmacie, patiserie, bijuterie etc. Relații tel. 
0744/640989. (6/5.06)

• hală ți construcție parțial finisată. lăngâRAR; 
vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, prelată 
cu schelet metalic 60 mp, boiler apă caldă pe 
gaz, preț. negociabil. Tel. 0723/514133, 
0254/235570. (T)

Imobile chirii (29)

• primesc in gazdă tânără, tânăr, nefumător sau 
alte vicii; ofer condiții ireproșabile; rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată, 100 
euo/lună, tel. 215212. (Al)
• central, Deva parter, 50 mp, occidental, 
centrală termică termopane, pentru birou, 
cabinet, sediu firmă 500 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Al)

• ofer spre închiriere hală industrială in 
Brad, Str. Moților, amenajată 700 mp folosi
bili plus birouri superdotate; bar, spălătorie 
auto, noi, cu toate dotările aferente, fose 
septice, nisipator, separator grăsimi. TeL 
0729/942066,0728/078090.  (6/29.05)

http://www.asDhd.ro
http://www.job4you.at.tc
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Mobilier și interioare (47)
• vând urgent mobilă dormitor, pat dublu, 2 
noptiere, dulap 4 uși, colțar lă comandă, vitrină 
mică, masă tv, pătuț „Primii pași" și cărucior 
copii. Tel. 0729/955975,0743/855171. (T)

Electrocasnice (56)

• vând combină frigorifică, aproape nouă, 
700 lei; tv color 250 lei, aspirator mare praf- 
apă 400 lei, măsuță sticlă 90 lei, fax 
cerneală 300 lei, covor persan 100 lei, calcu
lator Pentium + imprimantă 600 lei. Tel. 
Deva, 0752/206785. (4/4.06)

• vând urgent șl foarte convenabil ladă 
frigorifică, dimensiuni 1,70/1,10 m, 
înălțimea 1 m; cântar 100 kg tip Balanța 
Sibiu; calculator și imprimantă, fax Olivetti, 
toate aproape noi. Deva, tel. 0752/206785. 
(7/7.07)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Decese (75)

Familia îndoliată anunță cu nemărginită durere în 
suflet încetarea din viață a celui care a fost un bun 
soț, tată și socru

LUNGU NICOLAE TODOSIE
în vârstă de 59 de ani. înmormântarea va avea loc 
duminică 10 iunie, ora 13, la Cimițirul ortodox din 
Abucea.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(4/8.06)

„S.C HHNtOCONSTRUqiA SX București

cu sediul în orașul Hațeg, str. Horea nr. 104 A, 

organizează licitație pentru paza 
punctelor de lucru din jud, Hune

doara și județele limitrofe. 
Firmele interesate sunt rugate să transmită caietul de 

sarcini până in data de 08.00.2007 
la nr. de FAX 0254/770950.

Relații la telefoanele 777746; 777061.

• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștiul Nou, mobilat și utilat cu balcon mare, 
centrală termică, parchet gresie, faianță, 
amenajat modern, preț 200 euro/lună, sau 
apartament 3 camere, nemobilat zona Spar - 
piață, cu centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, cu cheltueli incluse, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)

• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabiI și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 
euro/lună, neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat S-434 mp, zpnă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231300,0740/317314. (A9)

• vând Ciobănesc Mioritic, talie foarte mare, 
vârsta 2 ani, dresat, și Ciobănesc caucazian, 18 
luni, robust, echilibrat; femele de Ciobănesc 
Mioritic, talie mare. Tel. 0720/575832. (T)
• vând urgent pești exotici, plante pentru 
acvarii, mâncare pentru pești; efectuez acvarii 
la comandă, populate și utilate, la cele mai mici 
prețuri. Tel. 0729/955975,0743/855171. (T)

Altele (61)
• vând centrifugi de stors miere, lăzi de stupi
CU rame. Tel. 0254/223497. (T)

• vând urgent cântar 100 kg, 500 lei; ladă 
frigorifică 1,5/1 m, înălțimea 1 m, cu 
geamuri culisante orizontale, 1000 lei; fax 
nou pe cerneală, calculator + imprimantă 
pe ace, 700 lei, Deva. Tel. 0752/206785. 
(4/4.06)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Maier loan Gelu. Se declară nul. (2/8.06)

(97460)

• todsriez imn pentru reclame publicitare, în 
Spini, inf. la tel 0745/51L776. (A9)

Fiii Eugen și Doru mulțumesc tuturor celor care le-au 
fost alături în clipele grele pricinuite de decesul tatălui 

1f lor
JY■

PESCARUIOAN
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(5/8.06)

• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662 (A0)
• apartament 4 camere, et 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală, minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)

• apartament 3 camere, dec., mobilat centrală 
termică, preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)

• Proyesd, 2 camere, mobilat garaj, preț 250 
euro, neg, tel. 221712 0724/305661 (A2)
• 2 camere, mobilat, centrală termică, zona 
pieței, preț 180 euro, tel. 221712,0724/305661 
(A2>

• garsonieră, zona Trident mobilată și utilată, 
cu balcon, parchet 2 paturi, fotolii, aragaz, 
mașină de spălat frigider, preț 100 euro/lună, 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)

• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal - Alex. mobilat și utilat termopan, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, preț 
150 euro/lună, și similar, zona 1 Decembrie - 
cinema Patria, mobilat și utilat ambele pe 
termen lung, tel. 073(1474275,0740-535095. (A4)

Auto românești (36)

în exclusivitate o minune dumnezeiască MAICA 
PARASCHIVA venită din Țara Sfântă la cererea ae- 
dincioșilor cu cele mai puternice leacuri sfinte bisericești, 
tallsmane de noroc, uleiuri binefăcătoare aduse de la 
mormântul lui Isus Mântuitorul Amin.
Maica Paraschiva vă poate dezlega orice problemă ați 
avea: de farmece sau blesteme, indiferent de gravitatea 
cazurilor.
Sunt Maria din Deva și aduc mii de mulțumiri Maicii 
Paraschiva care mi-a dezlegat cununia șl am reușit să mă 
căsătoresc.
Sunt Marius din Brad și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 
Măicuța Paraschiva pentru că mi-a alungat farmecele și 
blestemele din familie și mi-a redat pofta de viață.
Sunt Dan din Hunedoara și n-am cuvinte să-i mulțumesc 
Măicuței Paraschiva, care numai prin telefon ml-a ajutat 
soția și acum avem o fetiță.
Deschide Cârtea Sfântă telefonic și rezolvă pe baza datelor 
de naștere și a numelui de botez, rezolvă garantat, tel.: 
0748946177.

• vând Dada 1310, AF. 1991. în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată, radio- 
casetofon, acte la zi, preț 27 mil„ negociabil, tel. 
0724/012735. CT)
• vând Dada 1310 break, af 1987, stare bună de 
funcționare. . Jgl.„„„2L6756v . „0741/740047, 
0720/632545. (D
• vând Dada 1310 L, af 1998,64.000 km, stare 
excelentă, preț 6500 lei, negociabil. Tel. 225003 
Deva. (4/7.06)
• vând Dada 1310 L, gri-metal, stare impecabilă, 
acte la zi, sau schimb cu auto străină, ofer 
diferență, preț 1700 euro, negociabil. Tel. 
0727/415804,0748/689532. (T)

• SC Kaufmann angajează geamgiu și muncitor 
pentru confecționarea tâmplăriei PVC și 
aluminiu. Se oferă salariu atractiv. Tel. 
0254/233240, fax 0254/233239. (8/7.06)
• societate comercială angajează 

' contabili/economiști cu experiență în contabili
tate minim 3 ani. Relații la tel. 0254/219751, 
0254/213141,0726/392830, orele 10 ■ 17. (6/7.06)
• societate comercială cu sediul în Deva, 
atestată Electrica și ANRE angajează inginer 
profil electric, deservent TAF, electricieni și 
muncitori necalificați pentru lucrări de rețele 
electrice. Tel. 0254/223210,0722/254863. (11/1.06)I

(97968)

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

Ești elev, student sau pensionar? 
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Hunedoara
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate. i

Auto străine (37)
• vând Skoda Fabia, af 2004, motor 1,2 benzină, 
euro 4, de 5 zile în țară, toate actele la zi, 26.000 
km, carte service, preț 6650 euro. Tel. 
0723/270348. (T)

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând tractor U 650, stare perfectă de 
funcționare, cu anexe: plug, disc, mașină 
de eroiddat Informați teL 0258/759228 sau 
0726/337211.(1/54)6)

Piese, accesorii (42)

• vând piese de schimb noi și folosite la 
prețul de 23 lei/kg +tvaprețul de 23 lel/kg +tva pentru tractor U 
650, U1010; biddozerS 1500,5 650; combine 
Sema :12,CP12,C14,E28 rindrover; 
prese or saviem etc uriurmatii tei 
0788/029510,0254/244407.(2/44)6)

Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga,

tel. 0720/400441,
E mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135)

• Nou!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 

■■ Franța, Germania, naiîa. Grecia. Tel:0745/56Bo6i, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

• Organizări evenimente: nunțL botezuri, 
anivenări. Asigurăm: sonorizări, flmâri, 
DVD-uri personakzate, fotovrafiț aliume, 
tamsfer de pe câseti pe DVD, rstad la tel 
0721747411 sau 0721/614425. (nr. 
13/21051007)

• transport mobilier cu auto de 1,21 și 14 mc 
volum; asigur demontare și încărcare la mutări, 
Tel. 0254/225578.0744/934462. 0726/551701. CT)

FWM NăTKM DE lOCuBK KNX

• Angajăm șoferi categoriile D, Dl, C (tir) cu 
experiență în domeniu. Relații la tel. 
0254/231394, între orele 8 -16. (8/5.06)

• AS Casino angajează barman și operator 
ruletă, salarizare atractivă. Informații la tel. 
0744/641776 sau la sediul din Deva, Piața Victo
riei (fostul Restaurant Transilvania). (1/5.06)

• locuri de muncă în Italia, pentru femei de până 
la 60 de ani, cazare și masă asigurate. Relații la 
tel. 0727/130350. (3/7.06)

• SC Danielle Company SRL, cu sediul în Deva, 
str. Rândunicii nr. 6, angajează tricoteri și 
mecanici pentru mașini de tricotat, tel. 
0745/231867. (4/21.05.2007)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 
AO - Evrika
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 ■ Mimason
A9 - Elitte
A10 ■ Liliacul Multicom
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Genesis, după 15 ani de pauză
• Numită oficial. Actrița Angelina Jolie a fost numită oficial membră a unei exclusiviste și influente organizații pentru politică externă din Statele Unite, Council of Foreign Relations (CFR), și se va alătura unor mari personalități din SUA, precum fostul președinte american Bill Clinton.

Musicalul „The Lion King”, pus in sceană la teatrul Montecasino din Johannesburg, a împlinit zece ani. (Foto: epa)
- ' • I

20 de coperte 
diferite

Los Angeles (MF) - Revista Vanity Fair face istorie oferind, pentru ediția curentă, 20 de coperte diferite cu fotografii a peste 20 de celebrități, printre care se numără Oprah, George Clooney și senatorul Barack Obama, cunoscute pentru implicarea lor în lupta pentru ajutorarea Africii. Copertele au fost concepute ca un lanț de litere vizuale, menit să transmită mesajul legat de Africa de la o persoană la alta. Celebritățile care apar pe copertă au fost fotografiate separat și „unite” ulterior cu ajutorul tehnologiei digitale.
Contestată

Los Angeles (MF) - Paris Hilton a fost eliberată, joi, din închisoare, din motive de sănătate, după doar trei zile de detenție, și urma să-și execute restul sentinței la domiciliu, dar parchetul din Los Angeles a contestat eliberarea și a convocat-o din nou, vineri, pe moștenitoare.

Connery (Foto: epa)

■ După concertele în 20 
de orașe europene, Ge
nesis va începe turneul 
american în Canada.

Helsinki (MF) - Phil Collins și doi dintre membrii fondatori ai Genesis vor susține luni, la Helsinki, un concert care marchează debutul turneului mondial al grupului muzical, primul din ultimii 15 ani.Phil Collins, Mike Rutherford și Tony Banks nu au reușit să-l convingă pe Peter Gabriel să li se alăture, co- fondatorul și cel mai vechi membru al trupei fiind el însuși în turneu prin Europa.Trio-ul va fi acompaniat în timpul turneului de doi foști membri, toboșarul Chester Thompson și chitaristul Daryl Steurmer. De la înființarea sa, în 1966, de către Banks, Rutherford, Gabriel și Anthony Phillips, trupa Genesis a vândut aproape 130 de mili-
Richie Sambora s-a internat

Los Angeles (MF) - Richie Sambora, chitaristul trupei americane Bon Jovi, s-a internat într-un centru medical din Los Angeles, a anunțat purtătorul de cuvânt al grupului muzical, fără a preciza afecțiunea de care suferă cântă-
Tatăl lui 
Indiana 
Jones
Los Angeles (MF) - 
Actorul scoțian Sean 
Connety (76 ani) a 
anunțat joi, că nu va 
juca în partea a patra 
a aventurilor arheo
logului Indiana Jones 
pentru că vrea să 
profite de faptul că a 
ieșit la pensie, potrivit 
unui comunicat pu
blicat pe site-ul oficial 
al filmului. „Dacă ar 
exista ceva care m-ar 
face să renunț la 
statutul de pensionar 
acela ar fi un film cu 
Indiana Jones", a 
spus actorul. Con
nery a apărut în rolul 
profesorului Henry 
Jones, tatăl arheo
logului, în cea de-a 
treia parte a seriei.

Richie Sambora (Foto: epa)

Imagine de la marșul GayFest 2006 din București (Foto: epa)

■ Vor fi o mie de parti
ciparăți la parada din 
București, potrivit auto
rizației primite.

București (MF) - Jandarmeria Capitalei a luat mășuri pentru desfășurarea fără incidente a manifestării GayFest 2007, organizată de comunitatea minorităților sexuale din România, iar azi, la „Marșul Diversității”, peste patru sute de jandarmi vor asigura protecția participanților.Marșul va avea loc între orele 17:00 și 19:00, pe traseul Bulevardul Unirii - Piața Unirii - Piața Constituției - Parcul Izvor. Libertatea cetățenilor de a-și exprima opiniile politice, sociale sau de altă
Papagalul guacamaya, aparținând unei specii amenințate cu dispariția, este un punct de atracție la grădina zoologică Managua, în Nicaragua. (Foto: epa)

-Z

George Michael, condamnat
Londra (MF) - Cântărețul George Michael a fost condamnat la 100 de ore de muncă în folosul comunității pentru conducere sub influența unor substanțe eliberabile doar pe rețetă, a anunțat judecătorul de la un tribunal din Londra care se ocupă de acest caz. Lui George Michael i s-a suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de doi ani. Cântărețul va trebui să efectueze orele de muncă pe parcursul următoarelor 12 luni. Starul a fost arestat pe 1 octombrie 2006, după ce poliția londoneză l-a găsit dormind la volan și având asupra sa o cantitate de cannabis. George Michael (43 ani) și-a recunoscut vinovăția, dar a declarat că a adormit la volan din cauză că a luat anti- depresivele prescrise de medicul său.

Bill Gates la Harvard (Foto: epa)

Tony Banks, Phil Collins și Mike 

Rutherford (Foto: epa)oane de albume și a susținut 1.400 de concerte. La început trupa s-a înscris în linia rockului progresiv, revendicând iri- fluențe diverse precum Led Zeppelin, Frank Zappa sau Beatles. Cântecele au devenit mai radiofonice după ce Phil Collins a devenit toboșarul trupei, în 1970, și apoi solist, în locul lui Peter Gabriel, dar acest lucru nu a diminuat succesul mondial al trupei. Phil Collins a părăsit la rândul lui Genesis în 1996, pentru a-și construi o foarte bună carieră solo.
rețul în vârstă de 47 de ani. în vocabularul utilizat de purtătorii de cuvânt ai starurilor din Statele Unite, „centru de îngrijiri medicale” poate însemna un spital de psihiatrie sau o clinică de dezintoxicare. „Richie Sambora a cerut să-i fie respectată viața privată”, a declarat purtătorul de cuvânt al trupei de rock pentru revista People. în lima aprilie, Sambora a divorțat de actrița americană Heather Locklear după un mariaj care a durat 12 ani. Recent, chitaristul s-a despărțit și de iubita sa, actrița americană Denise Richards, potrivit revistei People.

natură, de a organiza mitinguri, demonstrații, manifestații, procesiuni și orice alte întruniri și de a participa la
Diplomă de onoare la HarvardCambridge (MF) - Bill Gates, care și-a întrerupt studiile de la Harvard pentru a fonda grupul Microsoft, devenind cel mai bogat om de pe planetă, a primit joi o diplomă de onoare în drept din partea universității.„îl recunoaștem astfel pe cel mai ilustru membru al promoției 1977, care nu a absolvit niciodată Harvard”, a declarat rectorul universității, Steven

acestea, este garantata prin Constituție, reamintește Jandarmeria. Asociația Accept a semnalat un incident care ar fi
Hyman. Gates a spus că a așteptat timp de 30 de ani acest moment. „Tată, ți-am spus că mă voi întoarce și îmi voi lua diploma”, s-a adresat el părintelui său prezent la ceremonie, al cărui nume este tot Bill.Creatorul Microsoft a mai spus că își va schimba slujba, anul viitor, intenționând să se dedice în totalitate activităților filantropice. 

avut loc marți seară, când doi bărbați care ieșeau din cinematograful unde se desfășoară Festivalul de Film din cadrul GayFest 2007 au fost agresați de aproximativ opt persoane, jandarmii intervenind în scurt timp. Victimele agresiunii au depus plângere la Poliție. Marșul se va închieia la ora 19.00. Forumul Creștin „Noua Dreaptă” a primit avizul municipalității pentru a organiza, tot azi, un „marș al nor- malității” în centrul Capitalei, manifestație în semn de protest față de parada gay organizată de comunitatea minorităților sexuale. Marșul va avea loc între orele 10.00 și 12.30, cei 500 de participanți anunțați de organizatori urmând să se strângă în Piața Unirii.

Actorul Al Pacino a I primit joi, la Los Angeles, cea mai importantă : distincție a Institutului : American de Film, pre- ; miul „Lifetime Achievement”. (Foto: EPA)
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