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Cerul va fi mai mult înnorat.

El vede inima
Hunedoara (D.I.) - Bolile de inimă congenitale se pot acum diagnostica cu o foarte mare precizie. în dotarea Spitalului municipal „Alexandru Simionescu” există, de putinăvreme, un ecograf Doppler color care poate fi folosit pentru ecografîerea la copii, cât și ca un ecograf obișnuit. Spitalul a investit 11.600 euro în acest aparat și este sin- unitate medicală din sistemul sanitarhunedorean care ^deține așa ceva, /p.3

Vacanță pe 
^credit

Deva (C.P.) - Tentația unei vacante cu familia în străinătate este cât se poate de mare. însă nu întotdeauna dispunem de banii necesari împlinirii acestei dorințe, deoarece cu cât familia este mai numeroasă, cu atât costurile sunt mai ridicate. Soluția ar fi ^contractarea unui îm- v prumut. Dar cât de eficiente sunt creditele pentru vacantă? /p.5

Rămas-bun de 
la a IV-a!

Deva (S.B.) - Elevii clasei a IV-a C de la Școala Generală “Regina Maria” din Deva ăși iau rămas bun de la ciclul primar. Au în fată o vacantă ca o pauză înaintea unei “noi ere” școlare marcată de întâlnirea cu profesorii, /p.6
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Liceenii 
trag tare 
la măsea

Moțiune 
respinsă
București (MF) - Mo
țiunea de cenzură a 
PD a fost respinsă, 
ieri, în favoarea do
cumentului expri- 
mându-se doar 115 
parlamentari, în con
dițiile în care pentru 
adoptare erau nece
sare 234 de voturi. 
Au fost exprimate 
228 de voturi, din 
care 115 „pentru", 
112 „împotrivă", iar 
un vot a fost anulat. 
La ședință și-au 
anunțat prezența 
381 de parlamentari, 
însă senatorii și depu
tății PSD și PRM nu 
au votat, deși au fost 
în sală. Plenul reunit 
a dezbătut moțiunea 
de cenzură depusă 
de democrați, 
„Guvernul Tăriceanu 
trebuie să plece!".
Documentul se bucu
ra de sprijinul deschis 
doar al PD, PLD, în 
timp ce PSD a 
anunțat că se abține.
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■ Majoritatea tinerilor 
deveni afirmă că au 
început să consume 
alcool de la 14 ani.

Deva (C.B.) - într-un studiu privind consumul de alcool la elevii de liceu din județul Hunedoara, efectuat de Centrul Județean de Asistență Psiho-Pedagogică (CJAPP), se arată că 91 la sută dintre elevi au consumat băuturi alcoolice. Din cei 266 de elevi proveniți de la diferite școli din județul Hunedoara, cuprinși în sondaj, 30 la sută au recunoscut că prima dată când au consumat alcool s-a întâmplat la vârsta de 14 ani sau chiar mai devreme. Potrivit sondajului, curiozitatea este factorul principal

pentru care tinerii devin consumatori de alcool, 44 la sută dintre ei intrând în această categorie.împrejurările în care tinerii sunt atrași de ispita alcoolului sunt constituite de petrecerile în cadru intim (24%) și de discoteci (20%). Chiar dacă riscă exmatricularea în cazul în care sunt prinși că beau alcool în incinta școlilor, 11 la sută dintre tinerii chestionați afirmă că au consumat alcool în cadrul unității școlare în care învață. Cei 11 la sută au spus că băutura poate fi ușor procurată de la magazinele din apropierea școlii. Psihologii școlari afirmă că dincolo de înclinația tinerilor pentru consumul de alcool stă neglijența adulților. /p.3

Record: întâlnire de 60 de ani
■ Promoția 1947 a 
Liceului Decebal din 
Deva s-a reunit, ieri, 
după 60 de ani.

Deva (C.B.) - Deși toți au vârste de peste 78 de ani, foștii elevi de la Liceul „Decebal” din Deva s-au reunit, ieri, plini de voioșie și „elan tineresc” pentru a sărbători împlinirea a 60 de ani de la terminarea studiilor liceale. Din păcate, din cei 33 de elevi câți număra clasa, la catalog au
Memoriu
■ Primarii din Vale se 
vor adresa Guvernului 
pentru susținerea 
lucrărilor la „Drum".

Uricani (M.S.) - Primarii din orașele Văii Jiuluj vor înainta astăzi un memoriu Guvernului României pentru reluarea lucrărilor la Drumul

mai răspuns „prezent” doar 13. întâlnirea a fost precedată de un parastas pe care absolvenții l-au făcut în memoria colegilor și profesorilor care, nu mai sunt în viață. Amintirile deosebit de frumoase din vremea tinereții și-au făcut repede loc printre amărăciuni și bucuria revederii a fost maximă. în momentul strigării catalogului, fiecare dintre cei prezenți și-a expus momentele trăite de la încheierea studiilor și până la revederea după 60 de ani. /p.5

pentru drumul lui BăsescuNațional 66A Uricani-Băile Herculane, după ce activitatea a fost oprită în urma unei decizii emise de Garda Națională de Mediu, deoarece nu sunt obținute acordurile de mediu. „Sistarea lucrărilor înseamnă blocarea deschiderii Văii Jiului spre partea de sud-vest a țării. Am făcut tot ceea ce ni s-a cerut și nu

înțelegem de ce s-âu blocat lucrările. Este cea mai importantă investiție din Valea Jiului, după 1990”, a declarat primarul orașului Uricani, Dă- nuț Buhăescu. Până aseară, firma constructoare a drumului a retras din zona lucrărilor toate cele 43 de utilaje și cei 250 de oameni care își desfășoară activitatea pe

sectorul de drum, a declarat șeful de șantier Gheorghe Buciuman. El a apreciat că era mai bine dacă lucrările s-ar fi sistat doar pe porțiunea învecinată Parcului Național Retezat, /p.3
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Control ITM la Mittal SteelDeva (C.P.) - O echipă de inspectori ai ITM Hunedoara se află în aceste zile în control la combinatul Mittal Steel. Este cel de-al doilea control efectuat la combinatul siderurgic din Hunedoara pe tema respectării legislației relațiilor de muncă, secu

rității și sănătății în muncă. Aceasta ca urmare a faptului că liderii Sindicatului „Siderurgistul” au făcut o intervenție scrisă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara prin care se declarau nemulțumiți de rezultatul primelor verificări, /p.3

Un buștean dintr-un camion, la Luncoiu de Jos, luat fața” unui conducător auto a cărui mașină s-a ales cu avarii serioase la partea frontală.
(Foto: Traian
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• in vigoare Ministrul libanez al Justiției, Charles Rizk, a anunțat intrarea în vigoare a rezoluției ONU privind crearea tribunalului internațional pentru judecarea asasinilor fostului premier Rafie Hariri. Existența acestui tribunal rămâne însă doar teoretică în așteptarea deciziilor privind țara în care va fi amplasat și primele persoane inculpate.

Nagy, suspendat de Băsescu

Trei condiții
Londra (MF) - Premierul Marii Britanii, Tony Blair, va formula trei condiții înainte de semnarea unui nou tratat al UE în cursul summitu- lui de săptămâna viitoare. Blair, care se află la finalul mandatului, va refuza să renunțe la dreptul de veto în mate

rie de politică externă, piața muncii și legislația penală.
Și-a prezentat 
demisia

Bruxelles (MF) - Pre mierul belgian în exercițiu Guy Verhofstadt i-a prezentat, ieri, regelui Albert al-II lea, demisia sa din funcție, după ce formațiunea liberală pe care o conduce și aliații socialiști au pierdut alegerile de duminică. Verhofstadt va rămâne în funcție până la formarea unui nou guvern și va reprezenta Belgia la 
summitul UE.

Guy Verhofstadt (Foto: epa)

Joe Lieberman
(Foto: EPA)

Sugerează 
un atacWashington (MF) - 
Senatorul democrat 
Joe Lieberman a pro
pus, duminică, în- 
tr-un interviu televi
zat, ca SUA să bom
bardeze Iranul pentru 
a sista ajutorul acor
dat de Teheran miliți
ilor șiite și controver
satul său program 
nuclear. „Cred* că tre
buie să fim pregătiți 
să demarăm acțiuni 
militare agresive îm
potriva iranienilor 
pentru a-i determina 
să nu mai ucidă a- 
mericani în Irak. Pen
tru mine acest lucru 
ar include un atac a- 
supra teritoriului ira
nian unde, potrivit u- 
nor dovezi concrete, 
există o bază unde 
sunt instruiți acești 
militanți ca să ne uci
dă militarii", a decla
rat el. Lieberman es
te primul politician 
american care cere 
public bombardarea 
Iranului din cauza im
plicării sale în activită
țile insurgente din Irak.

■ Ministrul Comunicații
lor a fost suspendat 
deoarece se află în curs 
de urmărire penală.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a semnat, ieri, decretul privind suspendarea lui Zsolt Nagy din funcția de ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, informează Administrația prezidențială.Președinția mai precizează că Zsolt Nagy se află în curs de urmărire penală la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de sprijinire a unui grup infracțional organizat cu caracter transnațional.în 20 martie 2007, președintele Traian Băsescu a trimis ministrului Justiției de la a- 
cea vreme, Monica Macovei, în temeiul prevederilor Legii

115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cererea privind începerea procedurilor legale pentru urmărirea penală a lui Zsolt Nagy, ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.Decizia șefului statului a a- vut la bază concluziile raportului întocmit de Comisia specială instituită în urma sesizării făcute în 6 decembrie, de către Parchetul General de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiza plângerilor penale referitoare la săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către Zsolt Nagy.Ministrul Justiției de la a- cea vreme, Monica Macovei, a trimis Parchetului înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea exercitării atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, documentele primite de președintele României privind declanșarea urmăririi penale a

ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.
„Decizia este politică”Ministrul Comunicațiilor, Zsolt Nagy, a declarat, ieri, după întâlnirea cu procurorii în dosarul privatizărilor că decizia de suspendare luată de președintele Traian Băsescu este una politică, pe motiv că UDMR a anunțat că nu va sprijini moțiunea de cenzură.„Este o decizie politică, luată după momentul referendumului, când UDMR a anunțat că nu va sprijini moțiunea de cenzură, deci că nu se poate realiza obiectivul de dărâmare a guvernului cu sprijinul UDMR”, a spus Nagy.Acesta a arătat că nu a primit încă un document oficial cu privire la suspendarea sa din funcție.întâlnirea lui Nagy cu procurorii Parchetului instanței supreme a durat o oră și ju-

Zsolt Nagy susține că decizia de 
suspendare este una politică

(Foto: arhivă)mătate, în acest timp ministrul declarând că a început studierea materialului de urmărire penală.întrebat în legătură cu a- cest dosar, Nagy a subliniat, încă odată, că este un șantaj politic la adresa UDMR.

Victorie a partidului lui 
Nicolas Sarkozy

Paris (MF) - Partidul de dreapta UMP al lui Nicolas Sarkozy a câștigat cele mai multe voturi la primul tur al alegerilor legislative de duminică și va obține probabil o majoritate largă în Parlament, potrivit rezultatelor definitive.Formațiunea UMP a câștigat 39,54 la sută dintre voturi, potrivit rezultatelor definitive anunțate de Ministerul de Interne. UMP ar putea obține, alături de aliații săi, între 383 și 501 dintre cele 577 de posturi în Parlament după cel de-al doilea tur de scrutin care va avea loc la 17 iunie, potrivit previziunilor a trei institute.Partidul Socialist (PS), principala formațiune de opoziție care a obținut 24,76 la sută dintre voturi, va deține împreună cu aliații săi între 60 și 170 de posturi. Adunarea Națională actuală este formată din 359 de deputați UMP și 149 de socialiști.Mișcarea Democrată (MoDem), formațiunea de centru a lui Francois Bayrou, a obținut 7,61 la sută dintre voturi.Un număr de 105 deputați au fost aleși său realeși încă din primul tur de scrutin, dintre care doar unul de stânga.

Nicolas Sarkozy (Foto: epa)
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Marș de protest 3.000 de musulmani bosniaci din Srebrenița au mărșăluit, ieri, la Sarajevo. Protestul a fost organizat de către supraviețuitorii masacrului din 1995, în care trupele sârbe bosniace au ucis 8.000 de bosniaci musulmani pe care îi capturaseră în timpul războiului din Bosnia-Herțegovina, dintre 1992 și 1995. Supraviețuitorii masacrului au cerut ieri statutul de district pentru orașul lor, care a rămas sub controlul sârbilor bosniaci după război. (Foto: epa)

Lansat cu succes
Ierusalim (MF) - Israelul a lansat cu succes, în cursul nopții de duminică spre luni, un nou satelit de spionaj, a anunțat Ministerul israelian al Apărării.Noul satelit de spionaj care cântărește 300 de kilograme^ a fost lansat cu ajutorul unei rachete de tip Shavit de la baza Palmahim, situată la sud de Tel Aviv, a anunțat postul de radio public israelian.„El va suplimenta activitatea satelitului Ofek-5 lansat în 2002 și va asigura o mai bună supraveghere a țărilor înde<l părtate, precum Iranul. Raza de acoperire asigurată de O- fek-7 și Ofek-5 conferă Israelului un atu strategic semnificativ”, a declarat Yossi Weiss, director al institutului Industriei aerospațiale din Israel. Câteva companii importante au participat la dezvoltarea proiectului Ofek-7, în special El-OP, Centrul Rafel de studii privind armamentul, Tadiran-. Specralink și Elisra. I

Desfășurarea scutului 
american mai durează

Washington (MF) - Desfășurarea sistemului american antirachetă în Europa „va lua timp”, a dat asigurări purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, ca replică la temerile exprimate de Rusia pe această temă.Remarcile sale au fost o replică la declarațiile liderului diplomației ruse, Ser- ghei Ivanov, care a cerut Washingtonului să „înghețe” proiectul privind scutul antirachetă în Europa, pentru a analiza o propunere din partea Rusiei, avertizând totodată cu privire la „complicațiile” în criza nucleară iraniană.Snow a diminuat amploarea conflictului pe a- ceastă temă dintre președintele american George W. Bush și omologul său rus, Vladimir Putin.„în cadrul summitului G8, toată lumea se aștepta să existe o confruntare

demnă de perioada Războiului Rece între Putin și Bush. Și ce s-a întâmplat? Președintele Putin â venit și a zis: «Nu, am idei diferite referitor la sistemul de apărare antirachetă». Este un pas înainte foarte important”, a apreciat Snow.El a amintit că cei doi lideri se vor întâlni la începutul lui iulie, la Kennebunkport (Maine, nord-est).„Sincer, suntem încurajați de faptul că rușii încearcă să găsească o cale de instalare a unui scut antirachetă pentru a descuraja statele ostile”, a adăugat Snow.Putin a creat surpriză, joi, la summitul G8 după e a propus Statelor Unite utilizarea comună a unei sta- ții-radar în Azerbaidjan, ca soluție alternativă la proiectul Washingtonului de desfășurare a elementelor scutului său în Polonia și Cehia.
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George W. Bush e pentru 
independența Kosovo
& în Albania, președin
tele SUA și-a reiterat 
susținerea pentru inde
pendența provinciei.

Priștina (MF) - Liderii albanezi și opinia publică au reacționat cu entuziasm la declarațiile președintelui George W. Bush în favoarea independenței provinciei Kosovo, Serbia avertizând că va considera „nulă” orice proclamare unilaterală a independenței.„Președintele Bush nu doar a confirmat susținerea puternică a Statelor Unite pentru independența Kosovo, dar a și proclamat independența Kosovo”, crede Agim Ceku, șeful Executivului de la Priștina.în cursul scurtei vizite în Albania, prima a unui președinte american, Bush, primit ca un erou, a subliniat că trebuie evitat „dialogul nesfârșit” pe tema statutului provinciei majoritar albaneze: „Kosovo trebuie să fie independent”.în schimb, Guvernul sârb a

anunțat că va considera nulă orice proclamare unilaterală a independenței provinciei Kosovo.„Dacă separatiștii albanezi proclamă în mod unilateral independența provinciei Kosovo, Guvernul Serbiei va a- dopta imediat un act care anulează această decizie unilaterală și o va considera nulă și neavenită”, se arată într-un comunicat al premierului Vojislav Kostunița.
Reacție sârbăLa rândul său, Aridrija Mla- denovici, purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat din Serbia (DSS), a declarat că „toate instituțiile statului, vor respinge imediat d| proclamare a independenței”.„Dacă americanii le permit separatiștilor albanezi să își proclame independența, contrar Rezoluției 1.244, asta înseamnă că Statele Unite ne-au bombardat în 1999 pentru a lua Serbiei 15 la sută din teritoriu”, explică Andrija Mlade- novici.

Redactor șef: Adrian Sâlăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ciprian Mannuț, Clara Râs, Sanda Bocani- 
au, Mihaela Tămaș, Tbenu S&oia, Călin Bcăzan Dana loan 
Fotoreporter Paia-n V-ar.u
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• Bîftrâre M ** «Weă. Comuna Bătrâna a anunțat că nu va putea participa la „Cupa Primăriilor", competiția fotbalistică destinată amatorilor, organizată de AJF Hunedoara, deoarece nu are tineri. La 1 iulie 2006 comuna figura cu doar 164 de locuitori, 82 de femei și 82 bărbați, majoritatea în vârstă. (C.M.)

Bani vrem, 
proiecte nu

Adrian Sâlâgean
adrian.salagean@informmedia.ro

Imaginea a fost inițial idilică: între
prinzătorii români visau Ia un imens 
UgEr cu mii de terminale prin care curg, 

de la sine, „euroii" la bugetele sleite ale 
IMM-urilor. Bucta! Dacă vrea bani, 
patronul român trebuie să „pună osul"! 
Nu poți ajunge la bani decât cocoțat pe un 
do^șr gros plin cu proiecte viabile.

Intr-o lună de zile devin operaționale 
multe din programele europene de 
acordare a fondurilor structurale. Europa 

pune la bătaie aproape 20 de miliarde de 
euro pentru dezvoltarea României până în 
anul 2013. Ei și!? Pe omul de afaceri 
român îl surprinde momentul uitându-se în 
altă parte. Numai 2,39 la sută dintre 
patronii români au în derulare proiecte 
pentru absorbția fondurilor. Infim! Pe de 
altă parte, peste jumătate din firmele mici 
și mijlocii românești nu și-au pus problema 
^ă cheltuiască vreodată fonduri europene, 
^norm! La mijloc sunt întreprinzătorii care

Școlile,
■ în unele cazuri, elevii 
care s-au săturat de 
ore ies din școală și 
merg direct la bodegă.
CĂLIN BlCÂZAN
calin.bica2an@ilif0rmmedia.ro

Deva - Deși, conform sondajului, barurile și super- marketurile sunt locațiile favorite de unde tinerii își procură alcool, lipsa oricărei restricții le deschide tinerilor deveni calea pentru achiziționarea băuturilor alcoolice din orice loc. Coordonatorul CJAPP, Dan Oltean, afirmă că principala problemă este comportamentul adulților care nu întreprind nimic pentru a stopa accesul tinerilor la băutură. „De vină sunt părinții și adulții care nu restricționează în niciun fel accesul copiilor la băutură. Degeaba se pun camere de supraveghere în școli, când afară e libertate maximă, iar băuturile alcoolice pot fi procurate de oricine și oriunde”. în susținerea celor afirmate de Dan Oltean vin chiar elevii care spun că nu au întâmpinat niciodată
Când boala nu se vede

ar vrea bani europeni, dar bâjbâie printre 
necunoscute. Nu au un ghid al solicitantu
lui, nu au un site centralizat pentru toate 
fondurile structurale pe care le pot accesa 
și nu au încredere în practicile proaste ale 
autorităților în domeniu. Rămân ca eterne 
probleme „lasă-mă să te las"-ul funcțio
narilor publici responsabili cu consilierea 
fa hățișul birocratic specific elaborării unor 
proiecte UE.

Este evident că primul val al fondurilor 
structurale va rămâne în mare parte 
necheltuit în acest an. Spaniolilor le-au tre

buit 20 de ani să învețe „cifrul" care des
cuie pușculița europeană. Azi în fiecare 
primărie spaniolă există un specialist în 
proiecte europene. Noi acum inventăm 
această meserie.,.

Hunedoara (D.I.) - Malformațiile congenitale la nivelul iniftiii nu simt o raritate. Este în avantajul județului că aici există doi medici specializați în cardiologie infantilă (din cei circa 30, câți lucrează în spitalele din România) și în secția de pediatrie din Spitalul municipal Hunedoara există un aparat performant de diagnosticare: ecograful tip Doppler, color. „Acest aparat ne ajută să diagnosticăm pro

in lucrări s-au investit 78 de milioane de lei

Ecograful Doppler depistează la timp maladiile inimii

Invesl ii de 70 milioane lei
AUricani (M.S.) - Primarii din orașele VăiiJiului vor înainta astăzi un memoriu Guvernului României pentru reluarea lucrărilor la Drumul Național 66A Uricani-Băile Hercu- lane, activități oprite din cauza lipsei avizelor de mediu din partea Consiliului Științific al Parcului Național Retezat. Contactat ieri de primarul din Uricani, directorul Parcului, Alin Alimpesc, i-a explicat acestuia, la telefon, că instituția pe care o reprezintă dorește doar respectarea prevederilor legale în zona în care se construiește drumul. Până în prezent, în lucrările la DN66A, cunoscut și ca „Drumul lui Băses- cu”, au fost investite fonduri în valoare de 78 milioane lei. Din cei 52 de kilometri aflați n^teritoriul județului Hunedoara, a fost Abilitată o porțiune de 42 de kilometri, pe .care este turnat asfalt. Lucrările au avansat până la kilometrul 47, la limita Parcului Național Retezat, cu care drumul se învecinează pe 3,1 kilometri, infrastructura fiind* pregătită în proporție de 70 la sută. Lucrările de construcție la Drumul Național 66A, care îace legătura între localitățile Uricani și Băile Herculane, au fost oprite săptămâna trecută deoarece constructorul nu avea toate avizele și acordurile de mediu obligatorii. O parte din lucrările pentru realizarea obiectivului de investiții se desfășoară în imediata vecinătate a Parcului Național Retezat, iar instituția menționată nu și-a exprimat acordul scris pentru realizarea acestora.

Nemulțumiri
Hunedoara (C.P.) - Președintele Sindicatului Siderur- gistul Hunedoara, Petru Vai- doș, a afirmat că actele de control întocmite de inspectori, după primele verificări, nu au făcut nicio referire la faptul că administrația a luat, unilateral, hotărârea de a schimba modul de calcul și plată a angajaților, fără a anunța în timp util sindicatul. „Din acest motiv, săptămâna trecută am făcut o intervenție la ITM Hunedoara pentru a reanaliza și soluționa această problemă în sensul respectării legislației muncii și a contractului colectiv de muncă. Este posibil să inițiem o comisie de dialog social la nivelul județului Hunedoara”, a conchis liderul sindical. Primele rezultate ale noului control efectuat de inspectorii ITM sunt așteptate cel mai devreme joi.

Petru Vaidoș

vecine cu cârciuma

Bogdan Cârciumaru Dan Oltean Râul Huiețprobleme în achiziționarea alcoolului. „Mie nu mi s-a întâmplat niciodată să fiu refuzat când mi-am cumpărat alcool. Ba chiar am fost întrebat dacă mai doresc”, spune Bogdan Cârciumaru.
Cârciuma, lângă școalăîn cazul anumitor unități școlare distanța pe care elevii chiulangii o au de parcurs până la primul bar este a- 
blemele inimii de la vârste cât mai mici. Este important pentru copil să fie diagnosticat din timp, în cazul în care are o problemă cardiacă, și să i se recomande tratamentul cel mai eficient. Altfel, există posibilitatea ca problemele să se agraveze, odată cu înaintarea în vârstă’’, spune dr. Lucian Tirinescu, medic specialist cardiolog - cardiologie infantilă, șeful secției de pediatrie din spitalul hunedorean. 

Comis.”uUse» rjaM,i8

Alâtură-te Cuvântului Liber! JURNAL

REGULAMENT:
Acest concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 6 
luni nu au fost sau ! Angajații
Inform Media SRL și rudele acestoa de gradele I și II nu pot 
participa. Extragerea va avea loc la sediul redacției, în 27 iunie, 
ora 14. Relații suplimentare la 0254-21 1275, int. 8806.

Cei care in ziarul de vineri, 8 iunie, au găsit inserată o carte poștală pentru cititori de probă pot colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută din 9 până 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 participanții ce se incadrează in regulament vor primi, timp de o lună. Cuvântul Liber
CONCURS

proape inexistentă și asta deoarece cârciuma este la doi pași. Elevii nu văd nimic rău în faptul că în vecinătatea școlii sunt amplasate bodegile.„Pe mine nu mă deranjează asta. De fapt, e chiar democratică treaba. Dacă primăria dă comercianților avizele necesare să-și construiască barul în fața școlii, nu văd de ce nu”, afirmă Râul Huieț.
învață tinerii cum să 
ia banii Europei
■ Asociația Act 4 
Europe vrea să învețe 
cât mai mulți tineri să 
ia banii Europei.

Hunedoara (D.I.) - Mai mult de 23% din populația județului o reprezintă tinerii între 14 și 29 de ani. Con- ! form unui studiu întocmit de Asociația hunedoreană Act 4 Europe, foarte puțini dintre ei sunt membri ai u- nei structuri asociative sau pentru tineret și, ca urmare, au acces limitat la informații de interes din sfera civică. Tinerilor li se oferă slujbe prost plătite, pentru că există necorelări între specializările cerute pe piața muncii și oferta sistemului de învățământ. Deși Sunt în județ destule organizații neguvernamentale care se 

Dan Oltean, coordonatorul CJAPP, spune că „potrivit sondajului, 39 la sută dintre cei întrebați spun că preferă să primească informații despre evitarea consumului de alcool prin intermediul școlii, însă nu știu cât de eficient se face în prezent această informare la școală. Copiii au în orar ore de educație pentru sănătate, dar nu știu ce se face acolo”.

adresează tinerilor, puțini dintre membrii acestora cunosc modul în care poate fi conceput și gestionat un proiect finanțabil. „Din nevoia de a atrage cât mai mulți tineri spre noi, din necesitatea de a le putea oferi ceva, am inițiat un proiect - care este finanțat de Consiliul Județean - prin care îi învățăm primii pași din managementul proiectelor. Europa ne pune la dispoziție fonduri importante, dar noi trebuie să fim capă- bili să ajungem la ele, să dovedim că știm ce vrem”, spune Florin Capotă, coordonatorul de proiect. în a- cest sens, 24 de membri din diferite ONG-uri din județ urmează un program de training având această tematică. Proiectul se va finaliza la sfârșitul lunii iulie.

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:calin.bica2an@ilif0rmmedia.ro


1839 - A avut loc primul meci de baseball din 
America.
1915 - S-a născut David Rockefeller, om de afaceri. 

1924 - S-a născut George Busti, 
al 41-lea președinte al SUA 
(1989-1992)______________________ __

1929 - S-a născut, în Olanda, 
Anne Frank, victimă a nazismului, 
autoare a unui jurnal devenit 

celebru.

1941 - S-a născut muzicianul de jazz Chick Corea 
(foto).;; ■ ■
1941 - S-a născut Roy Harper, apreciat muzician 
rock britanic.
1996- Pedef 
prevăzute în s 
insulta șl calo 
Comisia jurldl

tsele agravante pentru ziariști, 
articolele 205, .206 Cod Penai, privind 
mnia, au fost eliminate .prin vot de 
că a Camerei Deputaților.

2003 - A mu rit actorul Gregory Reck, la vârsta de
87 de ani.

Cerul va fi înnorat. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 10°C și 26°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer noros. Se vor înregistra temperaturi minime de 13°C și maxime de 27°C.
Joi. Cer parțial senin. Minima termică va fi de 16°C, iar maxima va înregistra 28°C.

O

BerbecNu vă faceți un plan strict pentru azi. Survin numeroase evenimente neprevăzute care vă obligă să vă schimbați programul.
Taurîn prima parte a zilei, nervozitatea vă poate pune In situați delicate față de prieteni și de familie. Inițiativele dumneavoastră nu sunt prea bine primite astăzi.
Gemeniîn cursul dimineții, s-ar putea ca șeful să demonstreze că nu ați terminat o lucrare la timp. Chiar dacă nu este numai vină dumneavoastră, vă susțineți cauza cu mult calm.

&
o

Soluția Integrantei din numărul precedent: C-B-J-G - LAVABOURI - DA -

USCAT - CANAR - IVI - U - IMENSA - CA - ATU - TS - MINERI - P - BARA - INSA

- U - ITE - TUL - TOT - SPUMA - RAS - BIET - ST - AO - ABUR - SCANA - INEL

RacSunteți preocupat de afaceri și neglijați relațiile sentimentale. Din același motiv, în partea a doua a zilei, refuzați să mergeți într-o vizită la prieteni.
LeuPot apărea probleme pe plan sentimental. Neînțelegerile se clarifică după o discuție cu persoana iubită. Sfaturile unei persoane mai în vârstă vă ajută să rezolvați o problemă.
FecioarăSunteți nervos din cauza unei vești de la persoana iubită. Dacă nu vă stăpâniți impulsivitatea, puteți declanșa discuții aprinse cu cei din jur. Păstrați calmul și fiți mai înțelegător!
BalanțăAstăzi nu sunteți prea comunicativ și ar fi bine să amânați întâlnirile de afaceri sau de naturi sentimentală. Evitați activitățile care necesită luciditate și putere de concentrare.
ScorpionDoriți să plecați într-o călătorie de afaceri, dar partenerul de viață nu este de acord. S-ar putea ca atmosfera din cămin să se tensioneze.
SăgetătorSe pare că aveți dificultăți de concentrare care vă reduc rNfLX randamentul la locul de muncă. Reușiți să contribuiți la dezamorsarea unei situații conflictuale dintre colegi.

CALENDAR RELIGIOS
Calendar Creștin Ortodox
Cuvioșii Onufrie cel Mare și Petru Atonitul.

Calendar Romano-Catolj£
Sf. loan de Facundo.

Calendar Greco-Catolic
S Onofrei, c (+ sec V). S Petru, c (+ 892).

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 Id M 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-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate integrantele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție și tri
mite-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul toer, până kt 28 iunie.

In 2> IONIE, ohăntol user 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Nume.....
Prenume 
Adresa ...
....................... Tel........................
Localitatea.................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

CapricornZiua o începeți plin de entuziasm și vă simțiți în stare începeți o nouă lucrare. Revine în actualitate o problemă I > *' căreia nu i-ați acordat atenție cu câteva zile în urmă.
Vărsător

! Apă_________ ș . .... :_________

Furnizarea apei va fi întreruptă între orele: 
8.00-15.00 - în Deva, străzile A. Șaguna, A. lancu, 
Horea până la Baia Sărată, Decebal și I. Maniu 
(parțial); în localitățile: Tâmpa, Băcia, Petreni; 
8.00-12.00 - în Deva, b-dul. N. Bălcescu, străzile T 
Maiorescu, E. Văcărescu, Oituz, Aleea Romanilor; 
8.30-13.00 - în Hunedoara, b-dul. Dacia, b-dul. M 
Viteazul.

. Gaz____________________________________________
Nu sunt întreruperi în furnizarea gazului metan.

Energie electrică_______________________________
Furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.00-15.00 - în Deva, str. N. Bălcescu, bl. A, str. I.L. 
Caragiale, bl. 9, cabana Căprioara; în Brad, str. Lib
ertății, bl. CX 34; în localitățile: Muncelu Mic, Mina 
Muncel, Runcu. Valea Roatei, Merișor, Poienița 
Tomii, Eeregi, Bătrâna;
8.00-14.00 - în Hațeg, străzile Viitorului, Timișoarei, 
C. Porumbescu, M. Eminescu (parțial); în localitățile: 
Petros, Râu de Mori, Vălișoara, Ponor; în Hune
doara, străzile Rotarilor, Chitid, Teilor, Odobescu.

Nu e momentul să vă asumați rolul de mediator într-un conflict. Puteți greși și chiar amplifica starea de tensiune dacă acordați mai multă atenție problemelor partenerului.
Pești jaAr fi bine să nu vă asumați noi responsabilități. Se pdw? că nu aveți energie nici pentru a termina ceea ce ați început. Azi sunteți predispus la o stare de tensiune nervoasă.

Varză cu costiță afumată
Ingrediente: 1 varză, 2 roșii, 50 g ulei de măsline, 
100 g costiță afumată, sare, piper după gust, sare 
de lămâie.
Mod de preparare: Varza se taie mărunt, într-o oală 
se toarnă uleiul de măsline, se lasă să se încingă și 
se toarnă roșiile tăiate. După ce acestea s-au 
înmuiat se adaugă varza, se lasă să se călească la 
foc moale, se adaugă 2-3 căni de apă, un praf de 
piper. Se potrivește după gust de sărat. După ce 
varza s-a călit, se taie costița afumată care se pune 
deasupra verzei în oală, și se lasă 5-10 minute la 
foc.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Regulament;
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și 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 Șerfaan.

7:00 Jurnalul TVR. Spoit 
Meteo

7:30 TeleMatinal
10:00 Atom. Mâine este

0acuml
1030 Doctor Becker (s, SUA, 

02003). Cu: Ted Dan- 
son, Teny Farrell, Hat
tie Winston

11:00 Ne vedem la... TVRI 
Talk-show. Transmisi
une directă

12:00 Profesioniștii (r) 
13:00 Vorba lui Jim (s,

0 comedie, SUA 2003) 
1330 Desene animate. Club 

Disney
14.-00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune 1h 
limba maghiară 

17:00 Jurnalul TVR. Sport 
Patrula de mediu 

17:15 Careu de... Doamne. 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Om sărac, om bogat

(r)
11:15 Unde-i lege, nu-i 

tocmeală (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 
0 de familie (s, dramă, 

Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock

13:00 Știrile ProTv 
1330 Zâmbiți, vă rog
14:00 Sa regăsit compania ■ 

Ha 7-a (comedie, Franța, 
1975). Cu: Robert ; 
Lamoureux, Jean 
Lefebvre, Pierre Mondy

16KX) Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Mesaje de dincolo

(ep. 1, dramă, SUA, 
2005).

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

Vremea

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

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

9:00 In gura presei 
(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea.

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (serial) 
12:00 Vocea inimii

O (film serial)
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Comedia animalelor

0 (serial)
14:15 Legături de familie 

(western, SUA 1958). 
Cu: Van Heflin, Tab 
Hunter, James Darren. 
R.: Phil Karlson

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și ! 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

8:00 Micuța Zorro (s) 8:50 
Lecția de... știință (doc.) 920 
Jurnalul Euronews pentru 
România 935 La plimbare prin 

; Europa (r) 10:10 Secretul din 
! Sahara (aventuri) 11:50 Des- 
! coperă românii 12:00 Replay.

Legendele fotbalului românesc 
12:30 Poirot (r) 13:30 ABC... 
de ce? 1430 Tribuna partide
lor parlamentare 15:00 împre
ună în Europa 16:00 Jurnalul 

;TVR (r) 16:20 Descoperă 
! românii 1630 Autostrada TVR. 
; Magazin regional 18:00 Jurnal 
! regional 1835 Poirot (s) 1930 
s Scotland Yard (doc.) 20:00 
! Omul între soft și moft 2030
Arta supraviețuirii 21:00 Ora 
de știri 22:10 Pompei (partea 
I) (dramă, Italia, 2007 24:00 
Replay (r) 0:30 Colecționarul 
de suflete (s)

4 f A» • țfitil

7:00 
Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Gitanas (s) 11:15 Inocență 
furată (s) 1330 RBDmania 
ACASĂ (divertisment) (r) 1520 
Rețeta de acasă 15:30 
Răzbunarea Victoriei (s). Cu: 
Sanya Smith, Gabriel Porras 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
2030 Iubire ca în filme (s) 
2130 Zorro (s) 2230 Poveștiri 
de noapte (divertisment) 2300 
Clona (s) 2400 Premiile Gram
my pentru muzică latino, 2006 
2:00 Poveștiri adevărate (r) 
300 Iubire ca în filme (r)

0630-07.00 Observator (r)

1630-1645 Știri locale

2020 între bine și rău.
Transmisiune directă 

21:50 Anatomia lui Grey (ep.
023, dramă, SUA 

2005). Cu: Ellen Pom- 
peo, Sandra Oh, 
Katherine Heigl, Justin 
Chambers 

2245 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

23:15 Tram Story... (doc.) 
2335 Agendă Sibiu 2007

0:10 Camera episcopului
Hfcomedie amară, Italia, 

1977). Cu: Ugo Tog- 
nazzi, Ornella Muți, 
Patrick Dewaere. R.: 
Dino Risi

2:05 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

3:10 Un reporter incomod
O (film, r)

4:45 Oglinda retrovizoare
(r)

5:15 Agendă Sibiu 2007 (r)
540 Careu de... Doamne 

(reluare)

2030 Epicentrul dezastrului
Hfacțiune, SUA, 2004).

Cu: Doug Savant 
Brandy Ledford, Justin 
Melvey, John Novak. 
R.: Rex Piano 

22:15 la Bloc (s) 
23:00 Meseriașii (s) 
2330 Știrile Pro Tv. Sport

Vremea 
0:15 Minți criminale (serial, 

0SUA/Canada, 2005).
Cu: Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola 
Glaudini 

1:15 La Bloc (r) 
145 Meseriașii (r) 
2:10 Omul care aduce

cartea (r) 
2:15 Știrile ProTv 
3:15 Te vezi Știrile ProTv

(r)
4:00 Stilul Oana Cuzino (r) 
430 Pro Motor (r) 
530 Apropo Tv (reluare) 
&30 Emmerdale - Afaceri 

de familie (r)

20:30 Din dragoste 
(emisiune de 
divertisment)

22:00 Vocea inimii (serial, 
0 dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu

23:00 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.

0 Sport
24:00 Senatorul Sterling 

(serial, dramă, SUA, 
2003). Cu: Josh Brolin, 
Dean Cameron, Tate 
Donovan, David 
Norona, Chandra 
West, James Whitmore 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 9595
0 (reluare)

10:00 Vecinii (aventuri, 
2006). 11:50 Steaua Laurei 
(animație, Germania, 2004). 
13:10 Vrăjitoarele (comedie, 
SUA, 2005). 1435 Blânosul 
(comedie. SUA, 006) 16:15 
Regii și regina (dramă, Franța,
2004) . 184S Povestea lui 
Johnny Cash (biografic, SUA
2005) . 21:00 Dragoste mare - 
Viagra (Ep. 2, dramă, SUA,
2006) . 22:00 Deadwood (Ep. 
14, dramă, SUA 2004). 2255 
Tae Guk Gi - Frăția războiu
lui (acțiune, Coreea de Sud, 
2004)730 Dragoste și putere (r) 

8:00 Sport cu Florentina 825
Flavours - 3 bucătari (r) 945 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 12:25 Quizzit - emisiune

i

î 6:30 Căsătoriți pe viață (s); interactivă 14:05 Dragoste și 
7:00 Love Joy (serial. Anglia, pui e (s) 14:40 întoarcerea 
1986) 8:30 Poftă bună cu la Cutter Gap (dramă, SUA

! Jamie Oliver 9:00 Dimineața 2001) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
cu Răzvan și Dani 11:00 17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
www.rebeli.70 (s) 12:20 Look 18:00 Focus 1945 Mondenii

i who is winning 1430 Miezul: (ultimul episod al sezonului) 
problemei (reluare) 1630 Pen- ’ 2045 Nuntă în 48 de ore - 
tru o cauză dreaptă (s, dramă, s reality show 22:00 Trăsniți în 
Canada/ SUA, 2001) 1730! N.A.T.O. 22:30 Focus Plus, 
Naționala de bere 18:30 Știri 2330 Anchetă militară (seri- 
Național TV 20:00 Pre- . .........................................
tendenții (comedie, Australia, 
2003) 22:00 Miezul problemei 
24:00 Poveste de Crăciun 
(dramă, SUA, 1994).

f
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al) 030 Focus (s) 130 Sunset; 
Beach (s)

4

7:00 Matinal 710 10:00 Arte 
(r) 1030 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu

9:10100% (r) 11:15 Deschide 
lumea 13:15 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 16:50 Marfă 
1745 Editorii Realității 18XJ0 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 20:00 Realitatea 
de la 20:00 20:05 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Ziarul Realității 
22:00 100% cu Robert Turces- 
cu 23:00 Ultima oră 24.-00 
Realitatea de la 24:00gtâfi
900 Automobile imericane 

r____r._. __ ___ _ ______ recondiționate 1000 VânătoriF
12:00 Teo (r) 13:15 Prăjituri- 12:00 Știri 13:05 Un nou de mituri 11O0 Mașini pe alese.4 
ca (s) 1345 O familie ciudată ' .................................' - 1 1 -
(ep. 1) 14:15 Lumea Pro Ci- ! 
nema (r) 1445 ProMotor (r) 
15:15 Savoarea bucătăriilor 
europene (s) 16:15 Entertain
ment News (r) 1630 Povești 
extraordinare (s) 17:30 Dra
goste, sex și carieră (s) 1830 
Noi toți (r) 19:00 Seaquest (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Boston Legal (s, com., 
SUA, 2004) 21:30 Doi bărbați 
și jumătate 22:00 Centura 

! neagră (acțiune, SUA 1992)

început (r) (doc.) 1335 Emi
siune religioasă (r) 1435 Lu
mea cărților. Cu George Mi- 
halcea 15:40 La limită (r) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 18:00 6l Vine 
presai Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Irina By Monica 
Columbeanu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 Interzis. Cu Laura 
Andreșan 030 Emisiune-con- 
curs 2:00 6! Vine presa! Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela

BMW 635csi 12:00 Tehnologie 
extremă 13:00 Confruntări și\ 
fiare vechi 1400 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
1700 Automobile americane 
recondiționate 1800 Motoci
clete americane 1900 Vânătorii 
de mituri 2000 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2100 Povești 
medicale uimitoare 2200 Crime 
care au zguduit lumea 2300 In 

viteza a cincea 2400 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 100 
Podul dm Goful Oakland
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www.bestmusic.ro Vacanța pe credit e scumpă
Den (C.P.) - Ascultă muzică online! Pe site îți faci 
propriul playlist, vezi videodipuri, interviuri ți poze. 
Portalul include știri din muzică, biografie, discografie, 
piese, versuri, concursuri.

1 euro
2,4514 lei1 dolar american
51,4650 lei1 gram de aur

3,2726 lei

Amplasarea aparatelor radar în data de

12.06.2007:_______________
- Ml 7: Săcămaș - Ilia - Tătărăști - Zam;

- DN 7: Deva - Simeria;
- DN 68A: Săcămaș - Dobra;
- DN 66: Băcia - Hațeg;
- DJ 687: Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile 
Horea șl Mihai Eminescu.

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ®- 717659.

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

33.®-» 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.

M Hunedorenii care 
doresc să plece în 
vacanță pot apela la 
credite bancare.

Clara Păs___________________
clara.pas@lnformmedia.ro

Deva - Tentația unei vacanțe cu familia în străinătate este cât se poate de mare. însă nu întotdeauna dispunem de banii necesari împlinirii acestei dorințe, deoarece cu cât familia este mai numeroasă, cu atât costurile sunt mai ridicate. Astfel, puțini sunt cei care au deja strânși banii pentru o astfel de excursie, ținând cont de faptul că în sezonul estival un bilet pentru o vacanță în Europa costă, în medie, între 200 și 700 de euro de persoană. Soluția ar fi contractarea unui împrumut. Băncile comerciale au în ofertele lor incluse credite pentru vacanță. O analiză a câtorva oferte evidențiază aspecte demne de luat în considerare dacă vă gândiți să apelați la acest gen de împrumut. Primul: dobânzile anuale efective (DAE) sunt mai mari cu circa 5-6% în cazul creditelor de vacanță decât pentru cele de nevoi personale nenominalizate (soluție la care puteți apela pentru a vă

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%) 

SNP___________________ 0,4980___________ 0

221277.

SIB 2.3300 -0,85
SIF1 3.2300 -0,62
Banca Transilvania 0.7600 -0,65
SIF2 3.1100 0,97
SIF5 3.5500 0,85

siț4 2.3500 0,43

Bis 0.6550 1,55

EXC 3.1500 -14,86

RRC
Rubrică realizată de 
b-dul Decebal, bl. F

0.0900 1,12
SVM IFB FINWEST SA DEVA, 

I, parter (lângă QUASAR), tel.:

S-au revăzut după 60 de ani
■ Chiar dacă au înain
tat în vârstă, foștii elevi 
spun că se simt la fel 
de tineri.
CĂLIN BlCĂZAN_____________________
calin.bka2an@infonnmedia.ro

Deva - Fie că au venit de la Timișoara, Băița sau Cluj, elevii promoției 1947 a Liceului Decebal au savurat la maxim bucuria revederii. Printre clipele nostalgice, momentele prezente de bucurie au stârnit hohote de râs ce i-au făcut pe foștii colegi de liceu să se simtă foarte bine împre

Lucian Moldovan Ovidiu Mârju Liviu Simion

SUDOKU
•ăMăăahăiaeMtMtiiuiUWvv

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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Avansați

Director... dramatic la Teatru
ffi Artiștii teatrului din 
Deva sunt luați cu 
ambulanța pentru că 
directorul îi terorizează.

Hannelore Acârnulesei

Deva - La teatrul din Deva apele sunt tot tulburi. Anga- jații spun că sunt duși cu ambulanța din instituție pentru că sunt terorizați de noul director. Aceștia îi mai reproșează lui Nicodim Ungu- reanu că le-a oprit intenționat premiera la care au lucrat zi- lumină câteva luni și că chel- tuie banii instituției pe drumurile dintre Deva și Conștiința sau București. Directorul Nicodim Ungureanu.

Romexterra

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Bank

i JJ J JJ) J JJ J JÎJjJj J/J

Alpha Bank
4 > » » > 4 4 4 4 4 J J 4 4 4 4 4 4 4 » 4 j‘j 4 4 J J 4 4 

Banca

iiA4ii
Banca Transilvania

Denumire produs; Credit turistic Creditul Vacanta Alpha Journey

Rată dobândă: 1 5% 16% 12,25%

Tip dobândă: variabilă variabilă variabilă

DAE: 25,75% 22,10% 28,80%
Rată lunară: 541,5 544,4 533,8

Sună de rambursat: 6745,7 6660,2 6806,3
Comision de analiză! 1,5% (minim 30 Euro), 2%, 10 Euro
Comision de acordare: 2,5%, - 6%

Comision de risc valutar: - - -
Comision de administrare: - - -
Comision rambursare anticipată! 0% . '2% 2% (minim 3 Euro) .

Vârsta minimă: 18 ani 18 ani 21 ani

Perioadă de grație; - - 1 lună
Venit minim: nu există un prag minim - . . 100 Euro/solicitant

(200 Euro/famille)

Avans minim: 0% 0% 0%
Garanții: cesiune venituri și giranțl >-

h sau 2 giranțl

Asigurări; - -■ • asigurare viața
fnratriitî

Sursa: www.conso.ro

Banca Produs Rată lunară Rata dobânzii Tip dobândă Sumă de rambursat DAE
Romexterra Creditul Vacanța 544,4 16% variabilă 6660,2 22,10%

Transilvania Credit turistic 541,5 15% variabilă 6745,7 25,75%

Alpha Bank Alpha Journey 533,8 12,25% variabilă 6806,3 28,80%

BRD Credit 45,553,9 13,00% variabilă 6838,3 29,55%

finanța vacanța), iar al doilea: creditele în valută rămân, financiar, mai convenabile

la dfai eMtailta tta vacantă In ras

Sumă de rambursat DAE
1 j i i OT

Banca «mus Rată lunară Rata dobânzii Tip aobândă
Transilvania Credit turistic 177,7 12% variabilă 2214,2 21,95»

Alpha Bank Alpha Journey 176,1 10,25% variabilă 2244,4 26%

decât cele în lei. în exemplificările oferite s-a luat varianta unui credit de vacanță de 6.000 de lei și a unuia de 2.000 de euro, ambele rambursabile într-un an de zile.
ună. „Eu am venit de la Cluj. Mă bucur că sunt aici alături de colegii mei și că ne simțim bine. Unii dintre noi ne simțim și acum în formă și chiar am mers pe cetate. Este foarte bine că am avut posibilitatea să ne revedem”, spune Lucian Moldovan. „Pentru că ori de câte ori ne întâlnim simțim o stare de satisfacție și bucurie, am hotărât că e bine să ne vedem cât mai des. Adevărul e că în ultimii cinci ani ne-am tot întâlnit, dar, din păcate, din ce în ce mai puțini. Am făcut apel colegilor care mai trăiesc să vină la festivitate ca să ne vedem cât mai 

despre care s-a scris în presă că a câștigat un concurs aranjat, trece pe la teatru o dată sau de două ori pe săptămână. Liderul sindicatului, Torino Bocăniciu, îi mai reproșează noului director că, în loc să se îngrijească de finalizarea lucrărilor la sala de spectacole, are alte priorități, cum ar fi angajarea unor persoane care nu-și găsesc rostul în teatru, cum ar fi un arhivar. „Avem multe să-i reproșăm directorului Ungureanu, în special absenteismul și faptul că este vulgar și violent verbal”, afirmă Torino Bocăniciu, lider sindical.Artiștii spun că regizorul piesei ..Opera de Trei Parale”,

Au absolvit în 1947avem timp”, spune Ovidiu Mârju, care a venit la întâlnire cu cățelul său la fel de „tânăr” ca stăpânul. „Câinele este și el bătrân, are 15 ani. Raportat la media lui de vârstă asta s-ar traduce în anii noștri cam la 105 ani”.
Marele pescarConsiderat de colegii lui ca fiind cel mai mare pescar din Europa, Liviu Simion, de 78 
care a plecat fără a-și vedea piesa jucată în fața publicului, a acționat instituția în judecată. Contactat telefonic, directorul Nicodim Ungureanu nu stă de vorbă cu ziariștii. Directorul Nicodim Ungureanu a mai scos presa afară din teatru, acesta fiind un alt reproș pe care i-1 aduce sindicatul, pentru că, spun ei, teatrul trăiește din imaginea publică.Sindicatul reproșează și consiliului local dezinteresul arătat față de angajații instituției. Liderul sindical al teatrului spune că preocuparea aleșilor locali pentru teatru a fost mai mult în numirea directorilor decât de a se îngriji de bunul mers al 

de ani, spune că bătrânețile nu sunt printre grijile lui prioritare și că se simte la fel de tânăr ca atunci când a terminat școala, acum 60 de ani. „Chiar dacă nu vor să recunoască, și colegii mei sunt la fel de tineri ca mine”, spune, râzând, Liviu Simion, care mai afirmă că principala lui grijă la această vârstă este jocul echipei de fotbal Politehnica Timișoara.

Torino Bocăniciuinstituției. Față de anul trecut, când teatrul devean a avut șapte premiere, în acest an teatrul nu a avut nici o premieră, până în acest moment.

http://www.bestmusic.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
mailto:calin.bka2an@infonnmedia.ro
http://www.conso.ro
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Alexandru Ciucu Ana Bogdan Alexandru Mihai Bîrsan Ana Nicola Bocănici Alexandru Popa Anca Axinte

Andreea Ioana Hagea

Rămas-bun. elevi!
■ La sfârșitul ciclului 
primar, învățătorii își 
iau „La revedere" de 
la elevi.Deva (S.B.) - Institutoarea clasei a IV-a C de la Școala Generală „Regina Maria,, Deva, Delia Szanto, se des- tăinuie, acum, la despărțirea de elevii săi, oferindu-le prin intermediul publicației „Cuvântul Liber” gândurile sale cele mai bune. „Din

patru în patru ani, ca într- un ciclu necruțător, dascălii își iau rămas-bun de la învățăceii pe care i-au condus pe cărările științei de carte. Năsucuri cârne, ochișori uimiți cu priviri interogative, seria nesfârșită a „de ce?- urilor”, sufletele neprihănite, toate se transformă în- cet-încet, sub atenta noastră îndrumare, în personalități ce încep să se contureze, în atitudini și valori morale, în deprinderi intelectuale și

comportamentale. Și fiecare generație ia cu sine o părticică din sufletul nostru, astfel încât, după 9-10 generații, când ne retragem de la catedră, rămânem oarecum pustiiti, dar cu conștiința lucrului bine făcut și cu amintirile... Amintirile noastre despre ei și ale lor despre noi. Și nu e bucurie și mulțumire mai mare decât să fim căutati peste ani și îmbrățișați cu dragoste și recunoștință”- (D. Szanto) înv. Delia Szanto

Andrei Răzvan Baciu (Foto: T. Mânu)

Luca Ardeu

Elevii clasei a IV-a C de la Școala Generală „Regina Maria" Deva, la sfârșit de an școlar Antonia Maria Stoian

Antonia Ruxandra Folea Robert Iosif Takacs Carina Maria Crișan Tudor Gheorghe Cristina Andreea Găvănescu

Florentina Costina Marincu Mădălina Avram Ioana Maria Costea Laura Teodora Goron Mădălina Antonela Loliș

Tudor Petru Grecu



cuvănH^H Cetate Deva în top la junioare
SPORT

• Contract. Oficiali ai clubului Minerul Lupeni au anunțat că jucătorul Ion Dumitra va semna un contract pe un sezon cu Gloria Bistrița. „Plecarea lui Dumitra e certă. Va fi o pierdere pentru echipă, dar nu putem ține cu forța jucătorii dacă au oferte de la formații din Liga I", a spus antrenorul D. Mănăilă. (V.N.)
• Transfer. Jiul Petroșani a ajuns la un acord cu CFR Timișoara pentru transferul jucătorilor Dragoș Dragalina, Dragoș Gri- gore și Sergiu Scarlatescu. Zilele viitoare urmează să fie semnate actele pentru transferul lor la echipa din Vale. (V.N.)

Nu variantei Buzău
Deva (V.N.) - Eric Bicfalvi, mijlocașul transferat recent de la Jiul Petroșani la Steaua, a declarat că nu se teme de concurență. El a precizat că nu acceptă varianta de a juca la Gloria Buzău în cazul în care nu va face parte din vederile antrenorului Cosmin Olăroiu pentru noul sezon. „La 19 ani am tot viitorul în față. Dacă îmi era frică de concurență nu aș fi semnat cu Steaua. Un jucător bun care crede în potențialul lui acceptă concurența indiferent că îi are în față pe Sorin Paraschiv sau Petre Marin. Doresc să fiu titular la Steaua. Nu mă ascund după titulari”, a spus jucătorul. Trebuie precizat faptul că Bicfalvi, care a semnat un contract pe cinci ani cu Steaua, a mai afirmat că un eventual împrumut la Gloria Buzău nu face parte din înțelegerea semnată de el cu steliștii. Fotbalistul a exclus și o eventuală revenire la Petroșani în cazul în care nu va prinde lotul pregătit de Olăroiu. „Nu mai ^doresc să joc în liga a doua. Vreau în prima ^^ligă pentru că este altceva”, a spus fotbalistul. Bicfalvi a fost transferat la Steaua pentru suma de 300.000 de euro.

Bicfalvi nu se teme de concurență

Fotbal - „Cupa Primăriilor"

*

Deva (V.N.) - Prima ediție a „Cupei Primăriilor” la fotbal a intrat în linie dreaptă. Competiția se va desfășura în perioada 17 iunie - 22 iulie, iar la întreceri vor participa 1.052 de fotbaliști amatori, reuniți în 42 de echipe. Turneul se va desfășura pe întreg teritoriul județului Hunedoara, în cadrul programului „Luna Fotbalului Rural”. între 17 iunie și 1 iulie, la Interval de șapte zile, se vor disputa meciurile din grupe în sistem fiecare cu fiecare, urmând ca jocurile să se desfășoare ,în comunele care dispun de o bază sportivă corespunzătoare dotată cu vestiare și teren de fotbal. Competiția va debuta duminică, pe terenurile de joc din comunele Vața de Jos, Crișcior, Certej, Ilia, ? Dobra, Băcia, Bretea Română, Pui, Teliuc, Ghelari și Geoagiu. Faza finală a competiției se va disputa la 22 iulie pe stadionul „Cetate” din Deva.
Incertitudini la Lupeni

Deva (V.N.) - Dan Mănăilă, antrenorul de la Minerul Lupeni, echipă care a terminat pe locul cinci actualul sezon competițional al ligii a Il-a de fotbal, a declarat că șefii clubului au o datorie de 5.000 de dolari față de el. Din această cauză nu știe dacă va mai rămâne la Lupeni și în sezonul viitor. „Nu mi-am primit banii și sunt foarte supărat din cauza asta. încă nu m-am gândit dacă voi rămâne sau dacă voi pleca, rămâne de văzut. După ce se achită de datorii mai stăm de vorbă, până atunci nu știu ce să zic”, a spus Mănăilă.

■ Gimnastele de la clu
bul devean au cucerit 
aurul la junioare II și 
argintul la junioare III.

ClPRIAN MARINUJ 

ciprian.niarinut@informmedia.ro

Deva - Laboratorul de „șlefuit talente” de la CNS - CSS Cetate Deva și-a onorat renumele și la ediția din acest an a Campionatului Național de Gimnastică, rezervat junioarelor, desfășurat la finalul săptămânii la Bacău. „Echipele de junioare II și III au urcat pe podium, iar la individual compus toate sportivele care se pregătesc la Deva s- au calificat pentru Campionatul Național Individual care va avea loc în luna octombrie”, afirma Gheorghe Orban; antrenorul coordonator al lotului de junioare II al

Componentele echipei de junioare II de la CSS Cetate Deva
(Foto: T. Mânu)României. Cea mai bună comportare a avut-o echipa de junioare II, formată din Claudia Voicu, Raluca Haidu, Diana Trenca și Mihaela Tipa, care a ocupat locul I, devansând formațiile LPS „Nadia Comăneci” Onești și CSS 2

București. Sportivele antrenate de Gheorghe Orban, Florin Cotuțiu, Ramona Micu, Adela Popa și Corina Doreanu (coregraf) au acumulat 166,325 puncte, cu un punct mai mult decât echipa din Onești. Un concurs bun a reușit și echipa

de junioare HI, formată din Rodica Mâșniță, Tatiana Geamparoiu, Andra Lăcătuș, Andreea Tufă și Diana Rusu, care a ocupat locul doi în clasament, după CSS 2 București, dar înaintea echipei CSS 1 Farul Constanța.Echipa de junioare III care e pregătită de Cristian Enoiu, Lenuța Slabu, Cristinel Micu, Lucia Rusan și Gheorghe Coz- ma a acumulat 206,100 puncte, cu un punct și 250 de sutimi mai puțin decât CSS 2 București.în concursul de la individual compus, toate gimnastele de la CNS CSS Cetate s-au calificat pentru Campionatul Național Individual care va avea loc în luna octombrie, cele mai bune rezultate obținându-le Diana Trenca (locul II) și Claudia Voicu (locul III) în concursul junioarelor II.
Titlul national valoreazăA

cât o „mașinuță"
■ Oficialii FC CIP Deva 
spun că jucătorii de la 
campioana României 
merită toți banii.

ClPRIAN MARINUT 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - FC CIP Deva a devenit, duminică, pentru al doilea an consecutiv, campioană a României la futsal și a realizat cea mai valoroasă performanță a unei echipe hunedorene la sporturile de echipă în sezonul 2006-2007. După „fiesta” care s-a declanșat în Sala Sporturilor din Deva la finalul dramaticului meci cu ACS Odorheiu care a decis ca titlul să rămână la Deva, toți supor
Milionul lui 
Tudorache

Deva (V.N.) Fostul antrenor principal al echipei Jiul, Marin Tudorache, a declarat că echipa din Vale a câștigat un milion de dolari prin transferurile de jucători realizate în această vară. El consideră că a avut o contribuție importantă la aceste venituri. „Jiul a făcut un milion de dolari pe spatele meu prin transferurile de jucători realizate în vara asta. Să văd la anul ce va lăsa actualul manager general (n.r. - loan Sdrobiș). Mai lipsește să spună că l-a descoperit și pe Mutu. Oricum, pentru mine Jiul este un capitol închis și nu mai vreau să vorbesc pe tema asta. îmi pare rău că Apetri nu a reușit să se transfere la Craiova, pentru că sunt sigur că va fi dat afară. Juca pe un teren sintetic la o cabană din Valea Jiului. Atunci l-am reactivat în fotbal, l-am luat și l-am adus la echipă, dar lucrurile bune se uită”, a spus Tudorache.

Marin Tudorache

terii devenilor erau curioși cât vor câștiga campionii pentru această performanță.
Sume substanțialeOficialii echipei devene nu au dorit însă să dezvăluie exact sumele cu care vor fi premiați jucătorii de către club, dar au spus că fotbaliștii merită toți banii pe care îi vor primi. „Fiecare jucător va fi premiat cu o sumă substanțială, în funcție de valoarea contractului pe care-1 are, de salariul negociat cu clubul și de primele de obiectiv și de joc stabilite prin regulament. Sumele sunt destul de consistente, de ordinul miilor de euro, dovadă că din acestea jucătorii și-ar putea achiziționa câte o mașinuță.

Devenii, in tricourile de campioni se bucură de câștigarea titlu
lui naționalEste posibil ca performanța realizată de echipă să le aducă jucătorilor și premieri din partea altor sponsori sau a autorităților”, comenta Paul Grecu, vicepreședintele FC

(Foto: CL)CIP. Jucătorii campioanei își pot „rotunji” veniturile dacă vor câștiga, luni, la Tg. Mureș, și finala Cupa României în care vor juca tot cu ACS Odorheiu Secuiesc.

o ofertă cu pereche
Abonează-te până la 31 iulie pentru 2 ani, ia-ți orice opțiune cu minute 
în rețea și primești lunar cadou același număr de minute. Ia-ți încă o 
opțiune de voce compatibilă și îți dublăm încă o dată minutele acumulate.

■ 180+180 de minute în weekend în rețea, cu 2 euro/lună, 6 luni
• 360 de minute în rețea oricând pentru a doua opțiune de voce 

activată, valabile 6 luni

în plus:

• 360 de minute naționale valabile 6 luni
■ 5MB incluși + 5MB cadou cu 1,5 euro/lună, 6 luni
• mesaje scrise și multimedia naționale la jumătate de preț, 3 luni
• 25 de minute naționale lunar, pe viață
■ abonament gratuit, 3 luni

vino în Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă
re
ofertă'' pâbA 3 ț iulie pentru abonanieritete'' rie 3 'eiiro pe £ ani în Bucura® ii y' jodețu'i iifov si' fri iudețai e A rad.

Arțgoș. Brașov. Brăila, Buzău. Cafaș Severin, Călărași Constanța, Dâmbovița, Dolj. GkwgJu, Gorj. Hunedoara, latorruța, Mehedinți 08, Prahova. 
Suceava, Teleorman, Timiș, vâlcea și Vrancea; prețuri pentru telefoanele Nokia 6300. Samsung E25Q $ Sony tncsson K320i sunt vaia&le 
pentru abonament pe t an, restu-i prețurilor sum valabee pentru abonament pe 3 an: telefoane m Smrta stocului: oteria de dâe este daponiss 
pentru pscheteie de date Mobile internet c«j trafic inclus intre 5 și 50 MB activate pe 2 ani, pe aceia» StM cu serviciile de voce

RECAM*
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M SCDRT A vrut să-l cumpere pe Beckham• Campioană. Echipa de fotbal în sală CIP Deva a câștigat pentru a doua oară consecutiv titlul național, după ce s-a impus, duminică seară, cu scorul de 4-2 (1-1), în fața formației ACS Odorheiu Secuiesc, în al treilea meci, decisiv, al finalei play-off-ului Ligii I la futsal.

2-0San Antonio (MF) - San Antonio Spurs a în vins, duminică, pe tere?. propriu, cu 103-92, formația Cleveland Cavaliers, în meciul doi al finalei NBA, care se dispută după sistemul „cel mai bun din șapte meciuri” și conduce cu scorul general de 2-0.
Prima victorie

Montreal (MF) - Pilotul britanic al echipei McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton, debutant în acest sezon în Formula 1, a câștigat, duminică, prima sa cursă din carieră, Marele Premiu al Canadei, de la Montreal.

Lewis Hamilton (Foto: epa)

(Foto: EPA)

De trei 
oriParis (MF) - Rafael 
Nadal, cap de serie 
numărul 2, a câștigat 
duminică, turneul de 
la Roland Garros, 
după ce l-a învins în 
finală cu scorul de 
6-3, 4-6, 6-3, 6-4, pe 
jucătorul elvețian 
Roger Federer, princi
palul favorit al com
petiției, după un 
meci de trei ore și 
zece minute.
Nadal a câștigat pen
tru a treia oară con
secutiv acest turneu 
de Grand Slam. 
Numai suedezul 
Bjorn Borg a câștigat 
mai multe finale con
secutive la Roland 
Garros - patru - între 
1978 și 1981.

■ Los Angeles Galaxy a 
refuzat orice negociere 
pentru ca englezul să fie 
păstrat la Real Madrid.Madrid (MF) - Clubul Real Madrid a contactat, săptămâna trecută, gruparea Los Angeles Galaxy, și a încercat să cumpere contractul internaționalului englez David Beckham, care în prezent evoluează la echipa madrilenă, dar de luna viitoare va juca la formația din SUA, informează The Sun.Președintele grupării Real Madrid, Ramon Calderon, a declarat, în weekend-ul trecut, că gruparea pe care o conduce va face eforturi pentru a-1 păstra pe Beckham.însă, potrivit The Sun, Real Madrid a discutat deja cu LA Galaxy și oferta pentru Beckham a fost respinsă imediat de americani. Clubul din Madrid chiar a cerut grupării LA Galaxy să spună un preț pentru Beckham, însă oficialii din Los Angeles nu au vrut să accepte ideea unei astfel de tranzacții. Ei nu au a- great nici ideea ca Beckham să fie împrumutat la Real Madrid, pentru o perioadă de până la doi ani.Calderon a afirmat că i-ar plăcea ca Beckham să rămână la Real Madrid. „Suporterii îl iubesc și mi-ar plăcea ca el să rămână. în contractul cu LA

A câștigat Clausura
Buenos Aires <MF) ■ Echipa San Lorenzo a câștigat jr Argentina, după ce aînvins, duminica; pe°tferen proprni^Cii 5 scorul de 4-2 (2-2), formația Arsenal Sarandi, în etapa a XVIII-a, penultima a competiției.Cu o etapă înainte de final, San Lorenzo a acumulat 42 de puncte, cu patru mai mult decât ocupanta locului secund, Boca Juniors.

Andrei Pavel a ieșit, după multă vreme, din „Top 100" (Foto: epa)

Au coborât în clasamentBucurești (MF) - Sportivii Andrei Pavel și Victor Hănes- cu au coborât câte zece poziții și ocupă în prezent locul 105, respectiv 163, în clasamentul îndesit ATP 2007 Race, dat publicității luni.Pavel se află pe locul 105, cu 20 de puncte, iar Hănescu pe poziția 163, cu cinci puncte.în clasamentul îndesit ATP Entry, Andrei Pavel a coborât trei poziții și se află pe locul 124, cu 345 de puncte. Victor
Robert Kubica a scăpat cu o comoție

Tamaș, sancționat. FotbalistulGabriel Tamaș va fi sancționat de conducerea clubului Celta Vigo deoarece a lipsit de la două antrenamente, după ce 1 a pierdut avionul spre Spania, el jucând miercurea trecută cu naționala României în meciul cu Slovenia, scor 2-0, în preliminariile Euro-2008.
(Foto: EPA»

■ Pilotul polonez de For
mula 1 a făcut un acci
dent groaznic în Marele 
Premiu al Ganadei.Montreal (MF) - Pilotul polonez Robert Kubica, care a fost implicat, duminică, într-un accident grav, la Marele Premiu de FI al Canadei, a suferit doar o comoție cerebrală și o entorsă la glezna dreaptă, a anunțat spitalul Sacre- Coeur din Montreal, unde este internat componentul e- chipei BMW-Sauber.„El ar putea fi externat mâine (n.n. - marți), însă vrem să ne asigurăm că totul este în regulă înainte de a-1 lăsa să plece”, a declarat medicul Ronald Denis, șef al de-

David Beckham se va despărți, totuși, de Real, salutul său adresat fanilor părând elocvent
(Foto: EPA)Galaxy există o clauză care îi permite jucătorului să renunțe. Trebuie să studiem a- cea clauză și să luăm o decizie”, a spus președintele clu

Crivoi ocupă locul 228, cu 167 de puncte, după o coborâre de două poziții, iar Gabriel Mo- raru a urcat nouă poziții și se află pe locul 271, cu 136 de puncte.La dublu, cel mai bine clasat tenisman român este în continuare Andrei Pavel (locul 28, 1.545 de puncte), urmat la mare distanță de Gabriel Moraru (locul 188, cu 279 de puncte) și Florin Mergea (locul 2.224, cu 240 de puncte).

spitalului. Patronul echipei BMW Sauber, Mario Theis- sen, anunțase anterior că Robert Kubica va fi externat luni, la ora 09.00.Accidentul a avut loc în turul 27, când după un acro- șaj cu mașina Toyota a lui Jarno Trulli, monopostul lui Kubica s-a ridicat în aer și a fost proiectat violent într-un parapet de protecție al circuitului, apoi s-a rostogolit de mai multe ori și s-a izbit de zidul de pe partea cealaltă a pistei. Kubica a fost transportat inițial la centrul medical al circuitului, iar organizatorii au anunțat că starea sa de sănătate este stabilă. El a fost transportat ulterior cu elicopterul la spitalul Sacre- Coeur. „Când am văzut acci- 

bului madrilen.Potrivit The Guardian, un purtător de cuvânt al lui Beckham a declarat că fotbalistul englez nu are nicio in
Figo rămâne la InterMilano (MF) - Mijlocașul portughez Luis Figo a decis să își prelungească contractul pentru încă un sezon la echipa Internazionale Milano, după care va intra în conducerea clubului italian.„Spre satisfacția clubului Internazionale Milano și a suporterilor, Luis Figo a confirmat faptul că va mai juca un sezon. La finalul stagiunii viitoare, Figo va ocupa un post de conducere în cadrul clubului”, se arată într-un co
Mănăilă vrea baniiLupeni (MF) - Antrenorul echipei din Liga a Il-a Minerul Lupeni, Dan Mănăilă, a declarat, luni, că oficialii clubului au o datorie de 5.000 de dolari față de el și din această cauză nu știe dacă va mai rămâne pe banca tehnică și în sezonul viitor.

Robert Kubica a scăpat cu viață, deși unii îl credeau mort după 
accident (Foto: EPA)

a precizat Ronald Denis, care s-a aflat la locul accidentului și l-a însoțit pe pilot la spital. Kubica a întrebat imediat după anunțarea diagnosticului dacă va putea lua startul la Marele Premiu al SUA, duminică, la Indianapolis.„Nu ne așteptam la răni 

tenție să renunțe la contractul cu LA Galaxy. „David abia așteaptă să plece la Los Angeles”, a precizat sursa citată.
municat al grupării italiene.Luis Figo, in vârstă de 34^ de ani, care evoluează din august 2005 la Internazionale Milano, urma să se alăture în acest an. clubului Al-Ittihad, pentru un contract de șase milioane de lire sterline, dar înțelegerea a căzut.Figo declarase, în urmă cu câteva zile că, în cazul în care nu va ajunge la un nou acord pentru prelungirea contractului cu Internazionale Milano, se va retrage din activitate. (

„Din păcate, nu mi-am primit banii și sunt foarte supărat din cauza asta, încă nu m-am gândit dacă voi rămâne sau dacă voi pleca, rămâne de văzut. După ce se achită de datorii mai stăm de vorbă, până atunci nu știu ce să zic”, a spus Mănăilă.

dent atât de violent. „El își amintește tot, își amintește că atunci când a acroșat monopostul lui Trulli avea o viteză de aproape 250 km/h. Crede că unii piloți au depășit în ciuda steagului galben. își amintește de toate tururile, ne-a vorbit despre toate”, a



narti. 12 iunie 2007 cww /•

Vând ap. 2 camere (03)

• 56 mp, Decebal, vizavi de Auto Moto, deasupra 
Agenției Loto Prono, informații telefon 
0788/775714, nu sunt agenție. (T)
• Deva, 2 holuri, 52 mp, centrală termică, balcon, 
cărămidă, 145000 ron, tel. 0722/564004. (T)

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

• urgent apartament confort 1, zona Miorița, 
contorizări, apă, gaz, preț un miliard patru sute 
milioane lei, tel. 223336. (T)
• zona 22 Decembrie, et. 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupapil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
072Mj0160. (A0)
• kjlrtampntp cu 2 camere în Micro 15, 
centrala 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 , zona Miorița, preț 42.000 euro, neg, tel.074 Jju&W)
• 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 158.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, parter, semidec, amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Carpați, 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)
• Mul Decebal, et. 1, dec, contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
074S4I67893. (A2)
• kjrt, 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, preț 42.000 
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 bucătărie modificată parchet 
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- 
cămară 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., 0740/317.314. (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, țel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (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: 0254/613366 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, între 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)
• urgent, dea, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, in vilă centrală termică 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, teren

■ aferent 200 mp, Deva, preț 49000 euro, nego
ciabil, tel. 0747/490290. (0
• 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, 
tâmpiărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• decomandate, centrală termică 2 băi, balcon,
et. 1, zona Dorobanți, preț 185.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• circuit, balcon închis, parchet, gresie + 
faianță, repartitoare, et. 3, șt 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. (A2)
• urgent, zona I. Creangă 2 băi, ameanjări ultra
moderne, preț 68.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• 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)
• in blocurile noi, decomandate, 2 băi, 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)
• dea, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dea, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dea, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800, (A9)
• semideo, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dea, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 bă, etaj' 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon 0254/613366.0788/040.490. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613,366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

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)
• îri Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dea sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului. Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, transformat în 3 camere, 2 băi,
2 balcoane, centrală termică superamenajat, 
zona Liceul Auto, preț 80000 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)

Ești abonat 
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rit 8806
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• Bd. 22 Decembrie, et 2,120 mp, dea, 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)
• dea, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

Cumpâr ap. 4 camere (08)

• 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. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă cu anexe și teren, in Brad, str.
Hertești, nr. 17, preț 35000 euro sau 120000 
lei. Tel 0744/788171 (LU06)

• 2 camere, grădină 800 mp, și teren 2700 mp, în 
Sarmizegetusa, informații la telefon 
0788/775714, nu sunt agenție. CD
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren 
1.600 mp, ocupabilă imediat 100.000 euro, apă 
gaz, canalizare, tel. 0722/564004. (Al)
• urgerrt, in Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Musaru, 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)
• 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)
• șură grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• bi 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)

Ai visat să-țischimbi mobila veche cu una modernă? [p-ai săturaț_să aștepți dupăjnijloacele 
de transport în comun? CL îți rezolvă aceste probleme. Câștigă în 24 iulie.: 

r mii Ai nr iînr r sau< rr.cf. r-r f/JTr/..r>jrfnrU...cir?fc/nrTsau<' nriro r/
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!

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)

Case de vacanță (15)

• p+l cu terasă în stațiunea Geoagiu Băi, preț 
convenabil, informații la tel. 0254/241044, după 
ora 17.00. (T)

Vând case la țară (17)

• și anexe, Almașu Sec, nr. 46, preț negociabil, 
tel. 233022. (T)

Vând garsoniere (19)

• Deva, luliu Maniu, 34 mp, balcon închis, 
parchet, apometre, repartitoare, 78.000 ron, tel. 
215212. (Al)
• 30 mp, contorizări, parchet balcon, mobilată 
et. 2, zona Ștrand, preț 69.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

I • zona Gării, etaj intermediar, parchet, 
contorizări complete, balcon închis, ST 32 mp, 
preț 82.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

Pierderi? 
Diverse?,

• dec, bKătlrie, baie, balcon, contonzărt 
suprafață peate 35 mp. zona bd. DecebaL preț 
110300 RON, neg, teL 0741/154401,227542, seaa. 
(A2)
• dea, bucătărie, baie, hol, contorizări, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg. tel. 0741/15440L 
227542, seara (A2)
• dea, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Mărăști, preț 87.000 
RON, neg, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• sentideo, 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 
Tocuri, parchet, preț 74.000 ron, negociabil, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)

COM3JRS
RECLAME



Cumpăr garsoniere (20)

• h Dwa, zonă oua cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
Mrție de ofertă, tel 211507,0745/786578. (AO)
• zona Mărtșdul Nou. Dorobanți, Gojdu, B-dul 
DecebaL Piață, indusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel, 0723/660160, 
211587. (AO)
• want, ana Decebal, Gojdu, Mărăști, cu sau 
fără modificări, indiferent de etaj, ofertă de preț 
la vedere, cu plata imediat, tel. 0730-474275, 
0740-535095. (A4)
• dac, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

împreuna in afaceri

KT» TRIANAVAS KT3»I
Baby-sitting si menaj I

Aveți nevoie de o bonă pentru copilul
dumneavoastră? S■

Vă putem oferi servicii de intermediere 
in următoarele domenii:

-tngrijiroa și supravegherea copilului, 
ocazional sau permanent, week-end]

-îngrijire copil mic?
- supraveghere școlare

Vă dăm posibilitatea do o al oro ca 
lion.n o pursoană responsutiit ă. discretă, 
tastată psibolORic și sSi fio adaptabllÂ 
corintalor dumneavoastră.
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Sunați acum pentru cea mai bună ofertă! £
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Vând terenuri (21)

• anM mi dau in arendă 3000 mp din satul 
Săntuhalm, pădure de salcâm un hectar in satul 
Lunca, corn. Bălța, cu drum de acces, preț nego
ciabil, tel. 213053. (T)
• extravtan, 8200 mp, la 12 km de Deva, arabil 
sau pentru agrement, drum de acces, preț nego
ciabil, tel. 0729/920473. (T)
• Intravilan, la DN7 Mintia, 2000 mp, tel. 227929, 
0722/288113. (T)
• Slmerla Veche, intravilan 3600 mp, cu pomi 
fructiferi și șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. (T)
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, idealțs 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)

• I1DN7, DevașiSânmalm.cusirtrafețedela 
800 mp, prețuri de la 60 etro/mp, tel 
0723/660160,211587. (A0)
• kriiavBai Dan, zonă rezidențială, 4 parcele, 
fs 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. 
(Al)
• to Dm, zona Emlnescu, 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 18 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)
• In Dwa, 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)
• In Dwa, zona Vulcan, 5-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• mm lejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• mi Blntuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sado veanu), preț 42.000 euro, tei. 0748/511.776. 
(A9)
• umnt, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parale Intra 550-800 mp, zona de case 
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, U ha str. Lunca preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (Alb)

• dl ha, DN1, la 5 km distanță de Metro-PIoleștl,

• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodeștl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• sacaua Irad-Deva 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 1 ha lângă str. Brac-Țeoea preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• pâdura, 8 ha Blăjenl, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 04 ha + pădure, pentru construcție case
vacanță la șosea pe malul Arleșulul, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10) ■
• Intravilan, Orâatt 1000 mp, pe șoseaua 
națională preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)
• Intravilan în Deva pentru construcție casă 
mlnlrn 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 8 hectare Intravilan, la șosea Deva sau împre- 
iuriml, plata Imediat, cel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
e vând eodetate comercială (SRL) ■ alimentație 
publică Informații la telefon 0720/930208. (nr. 
1/11.06.2007)
e Deva, 70 mp, cu Intrare stradă amenajat la 
parter, 50.000 euro, teL 0722/564004. (Al)
• hală hi Deva zonă Industrială S-2400 mp, 
teren 5-7000 mp, toate utilitățile, preț neg, tel. 
0745/511.778 07Z3V519.177. (A9)
• uraant, hatâ pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, I- m/nivel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tona teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț* 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală ki Deva toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A16)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• bi Den, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
• In Den, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal. tel. 0745/511.776. (A9)

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finisată lângă RAR; 
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)

• ganonlerâ mobilată și utilată amenajată 
frumos, zona Dacla-Carpați, preț 420 
ron/lună+garanție chirie pe 1 luna, tel. 
0722/836123. (T)
• In Deva, zona Casei de Cultură spațiu 80 mp, 
cu CT, curent trifazic, canalizare pt. producție, 
servicii, comerț, birouri, și spațiu de 33 mp în 
zona Colegiului Decebal, tel. 0745/096675, 
0744/561810. (T)

• ofer spre Inchlriera hală Industrială în 
Brad,Str.Moț8or,amena)ată700mpfoto»î- 
bl plus birouri supardotale; bar, spălătorie 
auto, noi, cu toate dotările aferente, fose 
septice, nlslpator, separator grăsimi. TeL 
0729/942068 0728/078090, (6/294®

• primesc In gazdă tânără tânăr, nefumător sau 
alte vicii; ofer condiții ireproșabile: rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• urgent garsonieră zonă centrală relații la nr. 
de telefon 0254-224180. (T)
• ugent garsonieră zonă centrală relații la nr. 
de tel. 0254-224180. (T)
• garsonieră Dwa, complet mobilată 100 
euo/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• central Dwa, parter, 50 mp, occidental, 
centrală termică termopane, pentru birou, 
cabinet, sediu firmă 500 euro/lună tel. 
0722/564004. (Al)

Bauen sie sich ihr 
internationales 
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• garsonieră sau apartament cu 2 camere. 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/2S3662. (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)
• apartamant 3 camere, dec., mobilat, centrală 
termică, preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Progresul 2 camere, mobilat, garaj, preț 250 
euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 2 amara, 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 șl utilat, termopan, 
centrală termică parchet, gresie, faianță, preț 
150 euro/lună, șl similar, zona 1 Decembrie ■ 
cinema Patria, mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• apartamant 3 camere decomandate, zona 
Mărăștlul 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 8-800 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec, mobilat șl utilat stil 
occidental, pretabll 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, zonă 
centrală, Deva preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta tel. 231300,0740/317.314. (A9)
• spațiu 8-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231300,0740/317314, (A9)

Altele (61)

• închiriez tiran pentru reclame publicitare, în
Spini, Inf. latei. 0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)

■ vând Dada 1310 Braak, culoar» albă an 
da fabricați» 2004, Km la bord 55 200, preț 
11800 ronl negociabil. Informații la telefon 
0741/246310 MU 0284/777384. (nr. 
12/114)62007)

Auto străine (37)

best .ro
• vând Hat Albea an fabricație 2005, motor 
1250-cc-benzină euro 4, Km=31000 carte, servis, 
toate obțiunlle, toate taxele la zi, tel. 
0723/27034& (T)
• vând Hat Uno, Disei, an de fabricație 1987, 
consum 4% în stare bună de funcționare, preț 
negociabil, informații la tel. 0745/750705. (T)
• vând Rvnmdt Clio lSDCi 2004-125000 km, 
climă servo, ABS, CD, telecomandă 4 aerberg, 
alb polar, anvelope noi, înmatriculată 2007, preț 
6400 euro negociabil, tel. 0749/928686. (T)
• vând Skoda Octavia an 2003, motor 1,9 tdi, 
unic proprietar, vopsea originală, metalizat, 
145000 km, carte service, tel. 0744/125690. (T)

Microbuze. Dube (38)
• vând Dada 1310, an fabricație 1987, taxele la 
zi, bar 2008,100 euro, tel. 0728/064514. (T) .

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă auto 2x1x05 făcută la comandă 
punte de Dacie și fol arc cu coviltir și prelată + 
roată de rezervă înmatriculată v.t. 2009, preț 
negociabil, tel. 0749928686. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând aparat de sudură confecționat, cu 
funcționare la 220V, preț 4 mil, negociabil, tel. 
0745/750705.(T)
• vând motocosttoara Husqvarna F214, preț 
convenabll-negociabil, vând familii de albine, tel. 
0721/673582. (T)
• vând tractor marca Internațional, 55 cp, stare 
foarte bună informații sat Vaidei, nr. 38, corn. 
Romos, tel. 254333. (T)
• vând tractor U445, remorcă monoax, plug cu 2 
brăzdare, container pt. tiranți, placaj marmură 
Rușchlța 300x300x10=10 mp, mașină de cusut 
Ileana, informații 0254/241397,0722/502995. (T)

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVAțAmANT DEVA 
anunță
CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 

înscrieri pentru anul universitar 2007-2008 
învățământ economic de licență la distanță:

Facultatea Domeniul de licență ---------- ----------Numărul de locunr
Finanțe, Asigurări, 
Bănci și Burse de Valori Finanțe

200Comerț Administrarea afacerilor
Management Management

Etapa!: 16 iulie - 3 august 2007Etapa II: 4 august -12 septembrie 2007
Luni - Vineri 08°° -15°°; Sâmbătă - Duminică 1O°°-12°°Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 800 - 1500 la sediul 

Centrului Teritorial Deva, strada Piața Unirii nr.3, telefon 0254-235466.

• vând tractor U650, plug, disc, semănătoare, 
prășitoare, car, preț negociabil, în stare de 
funcționare, tel. 245936. (T)

Microbuze, dube (42)
• vând In Deva, autoutilitară Peugeot Boxer, an 
fabricație octombrie 2003, lung și înalt, 2200 cmc 
HDI, înmatriculat 2007, preț 12900 euro+TVA 
negociabil, tel. 0745/096675. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând comodă nouă lustruită cu patru sertare, 
200 ron, tel. 0745/750705. (T)
■ vând numai împreună 17 geamuri termopan 
144x190 cm, cu feroneria aferentă, rame PVC 
albe, un cant, dublă deschidere second hand, 
Germania, stare impecabilă 190 euro/buc. neg., 
tel. 0745/096675. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând compendiu de anatomie și fiziologia 
omului, manuale de tehnologia sudurii și control 
nedistructiv a metalelor (util pentru studențl la 
politehnică), informații 0354/408378. (T)

Electrocasnice (56)
• vând 2 aspiratoare, unul românesc șl unul 
rusesc, In stare foarte bună de funcționare, tel. 
0745/080865. (T)
• vând 2 mașini de cusut Industriale liniare, 
triploc cu 2 ace șl mașină de croit, prețuri avan
tajoase, tel. 0745/096675. (T)
• vând 4 repartitoare de căldură cu robinețl 
termostatici, foarte puțin folosite, și 2 apometre 
cu verificare metrologică la 1/2 de preț, tel. 
0745/080865.(T)
• vând aragaz cu 2 ochiuri, fără cuptor, nou, 
emailat, import Zilan, ușor de transportat, Deva, 
preț 2 milioane, tel. 215126. (T)
• vând foarte convenabil ladă frigorifică mare 
orizontală cu geam cullsant dimensiuni 
l,7m/lm/lm, cântar 100 kg tip balanță Sibiu, 
calculator I.B.M. și Imprimantă Deva, tel. 
0752/206785. (T)
■ vând frigider Arctic, aproape nou, în stare 
excelentă de funcționare, tel. 0745/080865. (T)

• 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)

• donez plslcuțe Iubitorilor de animale de 4,6 și 
10 săptămâni, tel. 730008237 sau 211404-Deva. 
(T)
• schimb un ieduț de 3 luni cu o ieduță eventual 
achit diferența de preț, tel. 730008237 sau 211404. 
(T)

• vând 20 familii albine, telefon 616200, 
0729/096549. (nr. 14/114N2007)

■ vând 5 iezi, 13 capre, 2 țapi maturi, preț nego
ciabil, tel. 0254/681050. (T)
• vând en-gros porumb pentru floricele (pop 
corn), capacitate de expandare 99%, fotoliu din 
burete pt. copii, multifuncționale, design 
deosebit și profile din aluminiu tip Slatina, utili
zabile la amenajarea unui chioșc sau balcon, tel. 
0745/096675. (T)
• vând un ied de cca 15 kg, preț 8 lei/kg viu, tel. 
730008237 sau 211404. (T)

Altele (61)
• ofer gratuit cărți în format digital (pt. calcu
lator), cumpăr calculator Pentium 1,586,486 în 
stare de funcționare, 228154 seara. (T)
• vând copertină mușama roșie, dimensiunea 
3x2,20 metri cu schelet metalic demontabil, preț 
negociabil, tel. 0745/096675. (T)
• vând loc de veci în cimitirul Romano-Catollc 
din Hunedoara, informații latei. 0354/408378. (T)

înscrieri:

• vând țuică de prună 2001,38-40 grade, pn
negociabil, Informații la telefon 0729/53193
0721/821401. (nr. 4/11.06.2007)

Pierderi (62)

» pierdut carnet de asigurat pe numele Da
Ml reia Ioana. Se declară nul. (nr. 15/11.062007
• Pierdut camei de asigurat pe nume 
Stănescu losoflna. Se declară nul. (n 
6/11.06.2007)
• pierdut amet de- muncă pe numele Drai
Cosmln. Se declară nul. (nr. 9/11.06.2007)
• pierdut carnet de șomer pe numele Cacu
Tlberi». Se declară nul. (nr. 13/11.06.2007)

Licitații (64)

• ASC Spâtaru Rlșcullța vinde la licitație lem 
de fag pe picior în data de 17.06.2007, ora 17.0 , 
(nr. 5/11.06.2007)

• aut urgent femele serioasă șl de încreder 
pentru îngrijire bătrână bolnavă permanent, te 
0254/216924 și 0744/420090. (T)
• Nou!!! călătoriți Ieftin șl rapid numai c 
Olimpia Travel în flecare zl de miercuri îi 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olandi 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/56886 
0742/121148,0749/037604. (97302)
• transport mobilier cu auto de 1,2 to șl 14 r 
cubl volum. Asigur demontare mobilier : 
încărcare la mutări, tel. 0254/22557) 
0744/934462,0726/551701. (T)

Oferte locuri de munca
• angațez perso»ine pentru magazin de blc 
clete, Informații la tel. 0744/575217. (n> 
11/11.06.2007)
• SC Boema angajează merchandiser dlvlzl 
Kraft. Depunere CV și Informații se fac până I 
data de 15.06.2007 la tel. 0745/34702, fa) 
0254/234349 sau la sediul firmei, str. Apuseni, ni 
l.(nr. 7/11.06.2007).
• Sodetate comercială angajează agenți d
vânzări pentru județul Hunedoara. Așteptăr 
CV-urile dumneavoastră lafax. 0254/2223tt.(ni 
&G1.06J007) -
• eodeMe comercială angajeaz 
contabi Ii/economiști cu experiență in contabil, 
tate minim 3 ani. Relații ia tel. 0254/219751 
0254/213141,0726/392830, orele 10 ■ 17. (6/7.06)
• locuri de muncă în italia, pentru femei de pân, 
la 60 de ani, cazare și masă asigurate. Relații I; 
tel. 0727/130350. (3/7.06)
• asistent medical, Orăștie, 1 post, data Urnit 
30.06. Tel. 213244, orele 9 -16
• asistent medfcal, Slmeria, 1 post data limit 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent personal al persoanei cu handicai 
grav, Orăștie, 1 post, data limită 12.06. Te 
213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.07. Te 
213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 4 posturi, data limită 30*je
213244, orele 9-16. • I

• barman, Călan, 7 posturi, data limită 30.06 Te 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 12.06. Te 
213244, orele 9 -16
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Te 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 1606 Te 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limit 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16
• barman, Orăștie, 1 post, data limită 30.06 Te 
213244, orele 9-'16.
• barman, Orăștie, 3 posturi, data limită 15.06 
Tel. 213244, orele 9-16
• betonlst, Deva, 10 posturi, data limită 30.06 
perioadă determinat! Tel. 213244, orele 9 -16

• bibliotecar, Hunedoara, 1 post, data limit 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16

RECLAM

mailto:stamprod@rdslink.ro
http://www.top-job.li
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SC CMBPATCAS SBL caută aoeirt de vânzări 
■■■ba dfatribația de 6PL auto și comLustibil 
Praf MB flirt" pentru zonele Hunedoara, Alba și 
Timiș. Așteptăm CV-ul dumneavoastră împreună cu 
o poză la fax: 0269-233520 sau la e-mail: 
personakb^arpataas.ro. Relații la tel.: 0269-250361.

•87518)

S.C. "SOCOT" S.A. Tg. Mureș - 
Șantier Mihăileni, loc. Crîșcîor, 

str. Zarandului, nr. 15, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ 
pentru vânzarea unor mijloace fixe, aprobate la casare, în 
zilele de:

-13 iunie 2007
- 20 iunie 2007
- 27 iunie 2007, ora 10, la sediul șantierului.

Informații privind licitația și prețul de pornire se pot 
obține de la sediul șantierului, telefon 0254-617003.

08127)

ANUNȚ PUBLIC
Raportului la bilanțul de mediu pentru obiectivul ABATORUL DE PĂSĂRI, situat tn local
itatea Bălata. comuna Șolmuș, jud. Hunedoara, ceva avea loc în data de 25.06.2007, ora
15.00, pe amplasament.
Informațiile privind Impactul asupra mediului pot fl consultate, zlllnlc, între orele 08.00- 
16.00, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlalcu, 
nr.25, telefon 215445, fax: 212252.
Propunerile șl contestațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlalcu, nr.25, până la data la care va 
avea loc dezbaterea publică.

(98503)

e brancardier, Hunedoara, 1 post, data limită
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.

brutar, Deva, 10 posturi, data limită 17.06. Tel. 
3244, orele 9-16.

• brutar, Deva, 7 posturi, data limită 30.06. Tel.
213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e brutar, Li*enl, 4 posturi, data limită 1.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Mrla. 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9 -16

Fe bucătar,Brad, 2 posturi, data limită30.06. Tel. 
L13244, orele 9-16.
ț bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 

213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 25.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 30.06., seri
ozitate, perioada determinată. Tel. 213244, orele 
9-16.
• bucătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31,07. Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Orăștie 1 post, data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Petroșani, 3 posturi, data limită 15.06. 

tTel. 213244, orele 9-16.
I• bucătar, Simeria, 1 post, data limită 30.06. Tel. 

213244, orele 9-16.
• călcătoreasă lenjerie, Brad, 10 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Hunedoara, 1 post, data 
limită 21.07. Tel. 213244, orele 9 -16
• cameristă hotel, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cameristă hotel, Orăștie, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-eștul 
Ungariei, cât și în 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? Angajeazâ-te ca 
distribuitor de presă 

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

SC AVIS 3000 SA Mintia anunță 
publicul Interesat asupra audierii publice a 

o casier, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Hunedoara, 2 posturi, data I imită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 2 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
o coafor, Deva, 1 post, data limită 25.06. Tel. 
213244, orele 9-16
o coafor, Hunedoara, 1 post, data limită 15.06 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• coafor, Hmedoara. 2 posturi, data limită 1.07. 
Tel. 213244, .orele 9 ■ 16
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 3606 
Tel. 213244, orele 9-16
o confecționer-asamblor articole din textile, 2 
posturi, data limită 1606. Tel 213244, orele 9 ■ 16. 
o confocifonar-asamblor articole din textile, 
Brad, 29 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16
■ confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 5 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 9 posturi, data limită 28.06. Tel. 213244, 
orele9-16
e confecționer-asamblor articole din textile, 
Deva, 10 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 14 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.

ANGAJEAZĂ:

Decese (75)

1. Fierari-betonițti
2. Operatori prefabricate
3. Operatori mentenanță (mecanic, electric)
4. Laborant determinări fizico-chimice
5. Ingineri mentenanță (electric, mecanic)
6. Inspectori calitate (prefabricate)
7. Ceramist modelajSe asigură salariu atractiv, bonus, tichete de masă, plată ore suplimentare, plată transport.Persoanele interesate se pot adresa direct la sediul firmei, str. Sântuhalm, nr. 1, telefonic la nr. 213930, 213931, int. 100, 116, 117, sau prin email la adresa cbobina)macon.ro„ până la data de 01.07.2007.

Familiile Marian din Sântandrei și Crișan din Simeria Veche, mulțumesc Inspectoratului Școlar Județean, SC Smart SRL, SC Ulpia și Quasar, rudelor, prietenilor, vecinilor și tuturor celor care au fost alături de ele în cele mai grele momente, când l-au condus pe ultimul drum pe
MARIAN VIORELun soț, tată, bunic și frate, de excepție. Vei rămâne veșnic în inimile noastre îndurerate.(nr. 3/11.06.2007)

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.06 Tel. 
213244, orele 9-16. .
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 9 posturi, data limită 29.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Lupeni, 10 posturi, data limită 1.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner cablaje auto, Brad, 23 posturi, 
data limita 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• co ictii îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Brad, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner tricotaje după comandă, Hune
doara, 19 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner tricotaje după comandă Orăștie,
5 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Deva, 1 post, data limită 20.05. Tel. 213244, 
orele 9-16
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Deva, 1 post, data limită 25.06 Tel. 213244, 
orele 9-16
• consilier instituții publice, Deva, 1 post, data 
limită 5.07. Tel. 213244, orele 9-16.
e consilier Juridic, Hunedoara, 3 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil, Călan, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Deva. 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• contabi, Huiedoara. 1 post data limită 3606. 
Tel. 213244. orele 9-16
• contabB-șef, Deva. 1 nost, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16
e contabieef, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06 Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Brad, 4 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice 
din cauciuc, Călan, 6 oosturi, data limită 8.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor pentru încălțăminte șl articole tehnice 
din cauciuc, Deva, 5 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
e croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie, 2 posturi, data limită 28.06. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele șl înlocuitori, Deva, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 15 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 5 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 15 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese lă încălțăminte din cauciuc, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• director adjunct societate comercială, Călan, 1 
post, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• director așezământ cultural, Orăștie, 1 post, 
data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• director instituție publică și asimilați, Hune
doara, 1 post, data limită30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• dispecer,Brad, 4posturi, data limită30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• drujbist, Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 16.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher. Hațeg, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9’-16.

• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.06, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• dulgher-restaurator, Deva, 10 posturi, data 
limită 29.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician auto, Brad, 1 post, data limită 15.06. 
Tel. 213244, orele 9-16
• electrician auto, Brad, 6 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații, Deva, 1 
post, data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post, data limită25.07. Tei. 213244, orele 
9-16.

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

AO - Evrika
Al - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multîcom

(98495)

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
post, data limită 13.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician echipamente electrice și ener
getice, Lupeni, 1 post, data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electrician exploatare rețele electrice, Petri la, 
1 post, data limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician tn construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician In construcții, Orăștie, 1 post data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electronlst-depanator utilaje calcul, Deva, 1 
post, data limită 18.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• falanțar, Deva, 2 posturi, data limită 30.06 Tel. 
213244, orele 9-16.
• falanțar, Hațeg, 1 post, data limită 15.06, Tel. 
213244, orele 9-16
• falanțar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• falanțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Deva, 1 post, data limită 
25.06. Tel. 213244, orele 9-16
• flerar-betonlst Hațeg, 1 post, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• flerar-betonlst, Hațeg. 2 posturi, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16
• Msor taxtfle, Brad, 10 posturi, data limită 
30.06 Tel. 213244, orele 9-16
• frizer, Hmedoera. 1 post data limrtă30J)6Tel. 
213244, orele 9-16
• gaterist ta tăiat bușteni, Brad, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• gestionar depozit, Deva, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
e gestionar depozit, Orăștie, 1 post, data limită 
18.06. Tel. 213244, orele 9-16
• Infirmieră, Hațeg, 9 posturi, data limită 15.06 
Tel. 213244, orele 9-16
• inflnnieră, Sbneria, 2 posturi, data limită30.06 
Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer confecții piele și înlocuitori, Hune
doara, 1 post, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 
9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 18.06. Tel, 213244, 
orele 9-16
• Inginer de cercetare în construcții civile, 
industrie, Deva, 1 post, data limită 16.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• inginer de cercetare în horticultura, Deva, 1 
post, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer Instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 1606. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer instalații pentru construcții, Devă, 1 
post, data limită 18.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
■ Inginer instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 18.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer instalații pentru construcții, Orăștie, 1 
post, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Hia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Slntuhalm ■ SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

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

• Inginer mecanic, Deva, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer mecanic, Hațeg, 1 post, data limită 
30.06., cunoștințe PSI, PM. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• Inginer, sublnglner tehnolog prelucrări 
mecanice, Hațeg, 1 post, data limită 15.06., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inspector asigurări, Lupeni, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică, Hunedoara 5 posturi, data limită 30.07. 
Tel 213244, orele 9-16.
• Instalator apă, canal, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16
• Instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9-16
• Instalator apă, canal, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Instalator încălzire centrală și gaze, Hune
doara, 1 post, data limită 15.06. Tel. 213244, orele 
9-16
• Instalator încălzire centrală și gaze, Hune
doara, 1 post, data limită 30.06 Tel. 213244, orele 
9-16
e Instalator Instalați tehnico-sanitare și de 
gaze, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16
• tentator lucrări speciale, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 1606 Tel. 213244, orele 9 -16
• bwftoare ta unități de ocrotire socială și 
sănătate. Hunedoara, 5 posturi, data limită 1606 
Tel. 213244, orele 9-16
• tngriftor clădiri, Brad, 2 posturi, data limită 
15.06 Tel. 213244, orele 9-16
• IngrfHor clădM, Hunedoara, 1 post, data limită 
25.06 Tel. 213244, orele 9-16.
• IngrflRor cttdri, Hunedoara, 1 post data limită 
30.06 Tel. 213244, orele 9-16.
• ângrifltor dădri, Hunedoara. 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• bigrVtor dădri, Simeria, 2 posturi, data limită 
30.06 Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara 3 posturi, data limită 25.07. Tel. 213244, 
orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Brad, 1 post data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Deva 3 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva 8 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
■ lăcătuș mecanic, Hunedoara 1 post- data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 • 16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 18 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

(0/1.06)

• Atu» mecanic, Hunedoara 2 posturi, data 
limită 25.07 >1.213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 4 posturi, data 
limită 1606. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 6 posturi, data 
limită 14.06., perioadă determinata. Tel. 213244, 
orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 29.07., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Lupeni, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16
e lăcătuș mecanic, Simeria, 12 posturi, data 
limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 -16.
• lucrător bucătărie, Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.06. Tel. 213244, orele 9-16.
■ lucrător comercial, Lupeni, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244,-orele 9 ■ 16
• lucrMor comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• lucrttor comentai Petrila, 1 post, data limită 
30.06 Tel. 213244, orele 9-16.
■ lucrator comercial, Petroșani, 1 post, data 
limită 2.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• hotter gestionar, Deva, 2 posturi, data limită 
30.06 Tel. 213244, orele 9-16
• hanânârar, Ortștfe, 2 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16
• macaragiu, Huiedoara, 1 post, data limită 
30.06., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• magaziner, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16
• magaziner, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16
• maistru IndusMIe textilă, pielărie, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• maistru Industriile textilă, pielărie, Hune
doara, 1 post data limită 31.07. Tel. 213244, orele 
9-16
• maistru mecanic, Deva, 3 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• manldilurist, Hunedoara, 1 post, data limită
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlputant mărfuri, Călan, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16
• manlputant mărfuri, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
e manlputant mărfuri, Hațeg, 9 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manlputant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manlputant mărfuri, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manlputant mărfuri, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manlputant mărfuri, Orăștie, 7 posturi, data 
limită 15.06 Tel. 213244, orele 9 -16.
• marcator plasa, Brad, 11 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.

rpataas.ro
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•Despăgubită. McDonald's, cel mai mare lanț de restaurante, la nivel mondial, va plăti despăgubiri de circa 2.200 de yuani (290 de dolari) unei studente chineze, după ce aceasta a fost mușcată de un șobolan într-un restaurant operat de firma americană în nord-estul Chinei.

Vernisaj Actorul american Robert De Niro a fost prezent, împreună cu soția, la vernisajul expoziției de pictură a tatălui său, care a avut loc sâmbătă, la Veneția. (Foto: epa)
AtacațiBucurești (MF) - Coloana participanților la marșul comunității minorităților sexuale a fost atacată, sâmbătă după- amiază, când a ajuns în zona Pieței Unirii din Capitală, însă forțele de ordine au reacționat cu hotărâre, inclusiv aruncând petarde cu gaze. Agențiile de presă internaționale au comentat organizarea paradei, menționând caracterul conservator al opiniei publice din România și opoziția Bisericii Ortodoxe față de homosexualitate.
Wembley, 
inauguratLondra (MF) - George Michael a devenit, sâmbătă, primul cântăreț care a concertat pe noul stadion Wembley din Londra, la aproape șapte ani de la ultimul spectacol ce s-a desfășurat în acest loc.

Gisele (Foto: EPA)
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Cril că 
Biserica 
Catolica
Imta (MR - Super- 
modeLi Gisele Btrd- 
chen a acuzat Vatica
nul că este iresponsa
bil în ceea ce privește 
interzicerea avortului și 
a metodelor contra
ceptive. „în ziua de azi 
nimeni nu este virgin 
când se căsătorește", 
a declarat Bundchen 
pentiu ziarul brazilian 
Folha de Sao Paulo. în 
privința sardnii, Gisele 
crede că fiecare 
femeie ar trebui să 
aibă dreptul de a 
alege dacă să păstreze 
sau nu copilul.

Expoziție Cei trei căței au partici-. pat la Euro Dog Show 2007, care a avut■ loc sâmbătă, la Zagreb. (Foto: epa)
Nouă morți, 5.000 evacuațiSydney (MF) - Mii de australieni au fost evacuați, duminică, din cauza precipitațiilor abundente care au afectat renumita regiune Viticolă Hunter Valley. O furtună violentă care continuă de trei zile în zona de est a Australiei a provocat inundarea regiunii Hunter Valley, situată la nord de Sydney. Opt persoane s-au înecat în urma inundațiilor provocate de precipitații, considerate cele mai puternice din ultimii 30 de ani. Guvernul din New South Wales vrea să declare dezastru natural în zonă. O a noua persoană și-a pierdut viața, după ce a fost strivită de un copac. Circa 5.000 de locuitori din orașul Maitland, Hunter Valley, au fost evacuați, ieri, de teamă că răul Hunter ar nutea nine diaurile în cursul noDtii, au

Nuntă fastuoasă în BruneiLondra (MF) - Nunta fastuoasă dintre prințesa Ma- jeedah Nuurul Bulqiah și Khairal Khalil s-a încheiat ieri în capitala sultanatului Brunei, Bandar Seri Begawan, prin prezentarea cuplului regal poporului, după două săptămâni de ceremonii.Prințesa Majeedah Nuurul Bulqiah, în vârstă de 31 de ani, și Khairal Khalil Princess, în vârstă de 32 de ani, și-au rostit joi jurămintele de căsătorie, ieri aceștia cele- brându-1 pe tatăl miresei, sultanul din Brunei, Hassanal Bolkiah.Cuplul a fost ovaționat de mii de persoane în timpul unei procesiuni prin capitala sultanatului, decorată cu afișe colorate. Sultanul Hassanal,

Mirii (Foto: epa)unul dintre cei mai bogați oameni din lume, va găzdui, astăzi, un banchet fastuos în cinstea mirilor, la palatul său.Prințesa Majeedah lucrează la departamentul de mediu, parcuri și divertisment din Brunei, în timp ce soțul ei este secretar la cabinetul premierului.
Record mondial la sărut
■ Performanța a fost 
stabilită de Ungaria, 
care concurează cu Fili- 
pine încă din 2004.Budapesta (MF) - Ungaria a doborât, sâmbătă, recordul mondial la sărut simultan, 6.400 de cupluri sărutându-se în același timp, pentru câteva secunde, în cadrul unei petreceri organizate în fața Parlamentului. Ungaria concurează

Au doborât recordul (Foto: epa)

cu Filipine încă din 2004 în această competiție. în 2004, la Manila, 5.327 de cupluri s-au sărutat simultan, recordul fiind doborât un an mai târziu, la Budapesta. Filipinezii și-au recucerit poziția de lideri în februarie, cu un număr de 6.124 de cupluri sărutându-se simultan.Doi tineri, Orsi și Pityu, au început sărutul cu o jumătate de oră înaintea startului oficial al competiției. „Măcar atât putem face pentru țară”, a spus imul dintre ei.Ferenc Pallagi, organizatorul Kissing Party, a precizat că este extrem de încântat că piața din fața clădirii Parlamentului a fost scena unor manifestări atât de pașnice. Piața a fost închisă pentru mai multe luni în urma protestelor anti guvernamentale.
Face greva foamei în detenție
■ Starleta Paris Hilton 
refuză să mănânce după 
ce a fost trimisă din nou 
la închisoare.Los Angeles (MF) - Paris Hilton (26 ani) refuză să mănânce și să doarmă de când a ajuns la centrul de tratament al unei închisori din Los Angeles și i se administrează medicamente psihotropice, potrivit site-ului monden TMZ.com. Totuși, moștenitoarea lanțului hotelier a anunțat sâmbătă după-amiază că le-a spus avocaților ei să nu facă recurs la decizia de a fi trimisă din nou la închisoare.Paris Hilton a fost eliberată, joi, din închisoare, din motive de sănătate, după doar trei zile

Atlantis la lansare (Foto: epa)

Părinții lui Paris Hilton, îngrijorați de starea ei (Foto: epa)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.

„Faptul că mă aflu în închisoare este, dfe departe, cel mai greu lucru din viața mea”, a spus starleta într-un comunicat dat publicității de avo * catul ei, Richard Hutton.Sâmbătă, Hilton a fost vizitată, pentru mai bine de două ore, de psihiatrul ei, Charles Sophy. Ea stă singură într-o cameră care are o ușă de sticlă și este păzită în permanență. Potrivit TMZ.com, vedeta ia medicamente care îi influențează comportamentul și starea de spirit, dar site-ul nu precizează exact despre ce medicamente e vorba.în comunicat, Hilton a mulțumit fanilor pentru urările lor și a spus că îi este dor de familie. Ea s-a declarat „șocată” de atenția stârnită de cazul său.
0 problemă la scutul termicCape Canaveral (MF) - Naveta spațială Atlantis s-a apropiat de Stația Spațială Internațională sâmbătă, în timp ce experții NASA au analizat dacă scutul termic al navetei necesită reparații. E posibil ca, în timpul lansării de vineri a navetei, cusăturile scutului termic să se fi rupt, provocând deplasarea unor bucăți de spumă de pe suprafața navetei. John Shannon, program ma

nager, a precizat că, în cazul în care analizele experților vor arăta că problemele de la scutul termic ar putea afecta siguranța navetei, din cauza temperaturilor extrem de ridicate din timpul întoarcerii pe pământ, un astronaut ar putea face reparațiile necesare. în timpul lansării, o bucată de spumă s-a desprins de pe rezervor, echipajul navetei acest lucru într-o serie de fotografii.
Sute de fani aimașinilor Fiat 500, din diferite țări europene, s-au adunat la Sarnen, în centrul Elveției, pentru a sărbători aniversarea de 50 de ani a legendarei Nuova 500.

(Foto EPA)
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