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Vremea va fi călduroasă. Cerul va 
fi variabil.

Dimineața La prân2 Seara

Azi, Jurnal TV, color, 16 pagini, supliment gratuit al cotidianului Cuvântul liber.
Vine Bacul!
‘ Deva (S.B.) - Testele naționale s-au finalizat, ieri, cu susținerea ultimei probe de examen, la geografie sau istorie. Rezultatele vor fl afișate, duminică, 24 iunie, până la ora 16.00. Imediat după afișare se pot depune contestațiile. Prezența elevilor la cea de-a treia irobă a Testelor naționale cu subiectele variantei 58, a fost, din păcate, mai mică cu șase elevi, față de proba anterioară și cu nouă elevi față de prima probă â examenului, /p.5

A fost, 
cândva, 
iubit...
Deva (S.B.) - între 
oamenii de scenă ai 
folclorului județului, 
apreciat cândva, a 
fost și taragotistul 
Domin Corcheș, din 
Deva, interpret care 
de-a lungul carierei 
sale a obținut premii 
importante, mai ales 
înainte de 1989. 
Ajuns, astăzi, la vârs
ta de 60 de ani, 
taragotistul odinioară 
cunoscut de deveni, 
a intrat în anonimat 
odată cu renunțarea 
sa la participări în 
concursuri și chiar la 
spectacole. Ofertele 
există însă Domin 
Corcheș consideră că 
nu se regăsește între 
folcloriștii hunedoreni 
de astăzi. /p.5

Domin Corcheș

LOTO -21.06.2007

Românii cumpără electrocasnice
Contam estimărilor specialiștilor, ptaja românească âe 
eledrscasnige va depăși în acest an de un miliard 
de euro.

Grafica: Cuvântul Liber, Sursa. Companiile

Seceta a distrus grâul
■ Doar zece la sută din 
suprafețele cultivate cu 
păioase au fost asigu
rate de producători.

Deva (M.S.) - Numai zece la sută dintre suprafețele cultivate, în județul Hunedoara, cu grâu, orz, orzoaică și secară

sunt asigurate împotriva calamităților naturale, iar marea majoritate a celor care au înțeles că nu este bine să se lase la voia hazardului sunt producătorii grupați în cadrul unor societăți comerciale, potrivit datelor Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR). Oamenii sim

pli, săraci în marea lor majoritate, au preferat să-și asume riscul unor evenimente nedorite și acum se văd în situația de a pierde și ceea ce au investit. Seceta din această vară a afectat culturile de păioase semănate în toamna anului trecut, specialiștii apreciind că în unele zone ale

județului producția de grâu ar putea fi diminuată la jumătate. „Gradul de calamitare a culturilor de păioase diferă în funcție de zonă și este cuprins între 30 și 70%”, a afirmat Emil Gavrilă, director adjunct în cadrul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara, /p.3

Șapte hectare de
■ Cantitatea de deșeuri 
depusă lunar la groapa 
de gunoi din Deva a 
crescut cu 60%.

Deva (C.P.) - Cantitatea de deșeuri depusă lunar la groapa de gunoi din Deva a crescut de la 9000 la 14000 de metri cubi, a declarat Cristian Moldovan, Comisarul șef la Gărzii Naționale de Mediu

gunoiComisariatul Județean Hunedoara. Aceasta este urmarea faptului că mai multe deponeuri de gunoi din județ au fost închise, astfel că la Deva se aduc deșeurile menajere din trei orașe și zece comune. Deponeul se întinde pe o suprafață de 6-7 hectare pe malul Mureșului. Acesta va trebui închis până cel târziu în anul 2015. Până atunci trebuie să avem cele două

deponeuri ecologice. Deși județul este unul favorizat pentru că i s-a permis să aibă două astfel de deponeuri, până acum doar în Valea Jiului, autoritățile au făcut ceva concret, susține comisarul șef al Gărzii de Mediu - Hunedoara. /p.5
OM www.huon.ro

Târg autorizatIlia (T.S.) - Primăria Ilia va inaugura, duminică, târgul de animale care a primit autorizație de funcționare din partea Direcției Sanitar Veterinare. Investiția în amenajarea târgului a fost modică, primarul preferând să efectueze lucrările în regie proprie, /p.5

Teatru - maraton la Hunedoara
■ Castelul Corvinilor 
este gazda undi mara
ton teatral, organizat de 
CT."Matei Corvin".

Hunedoara (D.I.) - Aseară a avut loc primul spectacol din cadrul festivalului de teatru organizat de către CN „Matei Corvin” din Hunedoara în colaborare cu municipalitatea locală. Festivalul se află la a doua ediție. Patru trupe de actori vor încânta publicul cu piese de referință

ale dramaturgiei. Spectacolele se desfășoară și în zilele următoare, de la ora 20,00 în Sala Domnițelor, iar intrarea este liberă. Fiecare spectacol poate fi urmărit pe un ecran. A deschis festivalul trupa de teatru a Casei de Cultură din Hunedoara, cu piesa „Boul și vițeii” a lui Băieșu, iar Colegiul de fete din Szombothely a prezentat piesa „Hainele cele noi ale împăratului”. Astăzi vedem trupa de teatru a Casei de Cultură din Deva, cu „Siciliana” lui Baranga.

www.ițuonjo
Spune-ți părerea la forum!*»—J

S-a ridicat cortina primului spectacol al Festivalului teatral hune- 
dorean r® www.huon.ro (Foto: Dana loan)
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• Ciontu în PC. Deputatul Corneliu Cion- 
tu s-a înscris, ieri, în PC și a primit funcția 
de vicepreședinte pe probleme organiza
torice. Ciontu a declarat că a ales acest 
partid pentru valorile pe care le promo
vează, demonstrate de deciziile pe care 
acesta le-a luat, cum ar fi ieșirea de la 
guvernare și promovarea proiectelor cu 
caracter social.

În vizită 
oficială

București (MF) - Comisarul european pentru Multilingvism, Leonard Orban, începe, azi, o vizită oficială în România, urmând să se întâlnească cu șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, ambasadorul Donato Chiari- ni, cu ministrul Educației, Cristian Adomniței și cu ministrul Culturii, Adrian Iorgulescu. Orban va susține azi conferința cu tema „Multilingvism - valoare fundamentală a Uniunii Europene”, în aceeași zi a- cesta urmând să se întâlnească cu șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, ambasadorul Donato Chiarini și cu Cristian Adomniței, ministrul Educației, Cercetării și Tineretului.

Leonard Orban (Foto: epa)

cuvw

Un summit cu miză istorică

Marko Bela
(Foto: arhivă)

Demisio
nează în 
3 iulie
București (MF) - Pre
ședintele UDMR 
Marko Bela a decla
rat, ieri, că în 3 iulie ; 
va demisiona din 
funcția de ministru 
de stat pentru coor
donarea activităților i 
din domeniile culturii, ; 
învățământului și in
tegrării europene. El j
a spus că își va da i
demisia la această 
dată, deoarece în 30 i
iunie, data limită pe I
care și-o fixase inițial, 
nu va fi în București.
El și-a anunțat demi- I 
sia din funcția de vi- 
cepremier, după re- ș 
zultatele referendu
mului din 19 mai pri- j 
vind demiterea pre- ; 
ședintelui Băsescu. 
Marko a promis a- 
tunci că va renunța 
la funcția de vicepre- I
mier pentru a rămâ- i
ne doar președinte al ;
UDMR și a se ocupa 
de întărirea relației ;
dintre conducerea i
Uniunii și electoratul î
acestei formațiuni. î

■ Liderii UE speră să a- 
jungă la un acord pri
vind adoptarea unui nou 
Tratat.

Bruxelles (MF) - Liderii europeni s-au reunit aseară, la Bruxelles, pentru negocieri privind definirea bazelor noului Tratat european, în scopul de a pune capăt unei crize instituționale care persistă de doi ani.Cancelarul german Angela Merkel,, a cărei țară asigură președinția UE, a făcut din revigorarea acestui tratat o prioritate încă din ianuarie. A- cest summit reprezintă pentru ea momentul adevărului.Ea s-a întâlnit, pe parcursul ultimelor săptămâni, cu partenerii săi europeni, pen

tru a identifica părțile pe care aceștia intenționează să le mențină sau să le înlăture din Constituție și a reiterat că părțile principale ale textului, deja ratificat de Germania și alte 17 țări, ar trebui menționate.
Un tratat mai modestBenficiind de sprijinul lui Nicolas Sarkozy, ea a ajuns la un consens, împreună cu alte 22 de țări, pentru transformarea într-un tratat mai simplificat, mai modest, dar care să reia totuși marile inovații ale Constituției: înființarea funcției de ministru european de Externe și a unei președinții fixe a UE; sporirea deciziilor luate cu o majoritate calificată mai degrabă decât cele cu unanimitate în materie de

justiție și poliție; adoptarea u- nei „Carte a drepturilor fundamentale” a cetățenilor, 
țț.........

Toată lumea 
buie să știe 
dacă nu von 
un nou Trai 
european mi 
poate avea 1 
nici o extini
Jean-Claude
....................................................................MPrincipala dificultatea este aceea de a convinge patru țări reticente: Marea Britanie, Polonia, Olanda și Cehia.Tony Blair, care va fi înlocuit în funcție de Gordon Brown, nu este de acord cu Cartă constrângătoare din punct de vedere juridic, nici cu funcția de ministru de Ex

terne și nici cu o creștere < deciziilor cu majoritate califi cată.Polonia, sprijinită de Cehia refuză modul de calcul al vt| turilor cu majoritate califica tă prevăzut de Constituție, de spre care afirmă că o deza vantajează în mod special.Olanda, țară eurosceptică vrea un text simplificat, per tru a evita un referendum. Ei cere ca parlamentele națions le să poată suspenda proiect legislative europene, în căzu în care consideră că UE îș depășește competențele.Un eventual eșec în adopts rea noului Tratat al UE v însemna suspendarea proct sului de admitere a noi stat membre, a declarat ieri prt mierul luxemburghez Jear Claude Juncker.
Trupele NATO, criticate durKabul (MF) - Mai multe organizații occidentale și afgane au lansat o serie de critici dure la adresa trupelor NATO din Afganistan, acuzate că nu depun mai multe eforturi pentru a preveni înregistrarea de victime în rândul civililor în cadrul operațiunilor de capturare a insurgenților talibani.Agenția de Coordonare a A- jutoarelor pentru Afganistan (ACBAR), care reunește circa 100 de organizații caritabile, au criticat, de asemenea, insurgența talibană pentru periclitarea vieții civililor prin inflitrarea în rândul a- cestora și prin atacurile sinucigașe soldate cu zeci de morți și răniți în cursul acestui an.Criticile survin după unul

dintre cele mai sângeroase a- tacuri din 2001 comise la sfârșitul săptămânii trecute. Atacul aerian al trupelor Isaf a- supra unei școli unde bănuiau că s-ar fi refugiat insurgenții s-a soldat cu zeci de victime în rândul civililor, printre care și șapte copii.ACBAR și alte organizații independente susțin că trupele străine și afgane au ucis peste 230 de civili de la începutul acestui an.Purtătorul de cuvânt al ISAF, locotenent-colonelul Maria Cari a declarat, miercuri, că moartea civililor reprezintă întotdeauna un motiv de regret. Violențele din ultimele 17 luni s-au soldat cu 6.000 de morți, 1.500 dintre aceștia fiind civili.
i Protest Avocați și opozanți ai președintelui Pakis- I tasului Pervez Musharraf au ars ieri, la Lahore, drapelele SUA. Ei au protestat față de susținerea pe care SUA o acordă președintelui pakistanez, care tocmai I-a 

suspendat pe ministrul Justiției. Gestul său este considerat ilegal de către o bună parte a opoziției. (Foto: epa)
Marile dosare, prioritare pentru Kovesi

Studenți creștini răpiți
Bagdad (MF) ■ Bărbați înarmați au răpit, miercuri, opt studenți creștini și un cadru didactic în nordul Irakului, a anunțat poliția, citată de Reuters. Potrivit poliției, grupul a fost capturat dintr-un autobuz situat în estul orașului Mossul. Studenții se întorceau acasă după încheierea sesiunii de examene. Militanții atacă adesea restrânsă comunitate creștină din Irak.

București (MF) - Procurorul general al României, Laura Codruța Kovesi, a declarat, ieri, că dosarele mineriadei și revoluției reprezintă o prioritate și că va fi constituită o e- chipă de anchetatori care va lucra exclusiv pe aceste cazuri.Ea a precizat că înainte de a lua o decizie în acest sens, așteaptă motivarea hotărârii

luate, miercuri, de Curtea Constituțională cu privire la competența procurorilor militari în dosare în care sunt implicați și civili, respectiv publicarea acestei hotărâri în Monitorul Oficial.Kovesi a dispus inventarierea dosarelor aflate la Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului instanței su

preme, precum și de la celelalte parchete militare din țară.Curtea a decis că articolul 3, alineatul 2 din Legea 356/ 2006 de modificare și completare a Codului de propedură penală privind competența procurorilor militari în dosare în care simt anchetați militari și civili este neconstituțional. în urma acestei decizii, procurorii mili

tari vor putea ancheta do: dosare în care sunt cerceta exclusiv militari.Hotărârea survine punei sub învinuire a lui Ion Uit cu într-un nou dosar, de prins din dosarul mineriad și în care acesta este urmăi penal alături de alți foști o țeri, pentru moartea a pat: persoane, în 13-15 iunie 19Î
Să ne cotăm 
nesimțirea la bursă
Miron Beteg________________________________
mironbeteg@yahoo.coniRomânia e o țară plină de abateri de la regulă. Și când e vorba de abateri de la o regulă românească, situația, de cele mai multe ori, nimerește în tragic. Tocmai fiindcă regulile românești sunt un melanj de balcanism sictirit cu false rigori occidentale, un amestec de fum de narghilea și siestă în plină stradă cu asceza etern înghețată a unui Mont Blanc iluzoriu. In mod paradoxal, în România începutului de secol XXI tocmai regulile sunt refractare la reguli. în curbura Carpaților îți poți îngădui toate nostalgiile, dar nici o rigoare. Cred că, în cele din urmă, în asta și constă pitorescul nostru: nefiind balcanici până la capăt, fiindcă vânturile occidentale bat măcar în Transilvania și, din

când în când, o dată cu marile vijelii, și dincolo de munți, reușim totuși să practicăm o pedanterie orientală care, ierte-mă Dumnezeu, ne face unici.E o unicitate jalnică. Incapabili strudtual să preluăm pe de-a- ntregul valorile Occidentului, cu toate răbufnirile de orgoliu cu care ne pansăm din timp în timp rănile naționale, având senzația că un discurs politic al președintelui rostit la Focșani sau la Caracal ține loc de garou ce poate evita cangrenarea destinului comun, am ajuns, nehotărâți Cum suntem, să maimuțărim și Orientul. Noi nu mai avem curajul, de fapt fireștenia, de a ne fuma narghileaua în plină stradă, desculți, cu picioarele încrucișate. Nu mai avem nici măcar bunul simț de a

cânta, pur și simplu, muzică orientală. La români, dansul din buric presupune versuri din Goethe și rime eminesciene. Și atunci, ne putem întreba la ce folosește o țară care maimuțărește și Occidentul, și Orientul? România seamănă, sub Guvernul Tăriceanu, tot mai mult cu un flămând care vrea să-și coteze la bursă foamea. Nesimțirea. Jemonfișismul.Fiindcă în această „țară a nimănui" încă se moare de foame. La „cantinele săracilor" din marile orașe, unde o masă zilnică se pregătește din câteva mii de lei, nu mănâncă doar rromii „abuzați social", refuzații soartei, handi- capații, ci și medici și ingineri. Nu e vorba de absolvenți de politehnică sau de medicină care nu și-au găsit locuri de muncă. Sunt specialiști care, după ce s-au angajat, și-au dat seama că, plătindu-și dările către stat, întreținerea și taxele de școlarizare ale copiilor, nu mai au ce să mănânce. Sunt specialiști care, în timp ce îți prescriu o rețetă, se

gândesc că riscă să piardă masa de prânz la cantina săracilor și să facă foame, și ei, și copiii lor, până a doua zi- Sunt cei care, seara, în cazul în care au televizor, îl aud pe primul-ministru ex- plicându-le absolvenților de facultate că nu e nevoie să-și ia lumea în cap și să-și caute de lucru peste hotare, deoarece Guvernul „face totul" pentru a le asigura un trai decent în România. în curând, în acestă „țară a nimănui" se va muri și de sete.Nu interesează pe nimeni. Se emit avertismente colorate din birouri guvernamentale cu climă și apă de la protocol. Dar - cam atât.Din păcate, nu se va muri niciodată, pe Dâmbovița, de nesimțire. Oricât s-ar strădui oamenii politici să atingă și această performanță. Legea ANI a fost cerută, imperativ, de Consiliul Europei. Cu chiu, cu vai, a trecut de Parlament. Modificată, mutilată / și inutilă, dar a trecut. Consiliul Național de Integritate se va ocupa de punerea ei în practică.

Numele cel mai sonor, sonor c o jignire națională, din acest Consiliu este cel al Rodicăi Stă noiu. CNSAS i-a dat verdict de poliție politică. Ministru fiind, și-a vândut o casă către o firm; de stat la un preț de vreo 10 oi mai mare decât cel al pieței, fv nisterul Justiției i-a mai făcut d< uă sesizări penale, de care a sc pat doar fiindcă faptele s-au pr scris. Rodica Stănoiu va răspun de de Integritatea românească. Rodica Stănoiu va judeca șmecheriile financiare ale oamenilc politici.De acum încolo, Rodica Stănoiu va reprezenta o „minima moralia" a societății românești. Probabil că s-au terminat oame nii nepătați din țara asta. Pare- că onestitatea românească a pl cat ilegal la muncă peste hotar Sau, mai rău, onestitatea națională culege căpșuni în Spania.
*

* *Punctele de vedere exprimate : colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
cuvÂKiHj. inw

Cotxfer edrtaa de SC inform Media SRL. 
Deva, Str 22 Decemrine nr. 37 A

Mr SSN 1220-9670

Cuvântul liber 
este auditat de 

Birou* Român de 
Audrt aț Țșrajekz.

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275, 212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
PUBLISH FR: Ovidiu Trufaș
MARKEnNG Șl PUBLKfTATE: Magdalena Șerban ■ int 8806
DISifUBUPE: Camelia Giga - iot8804
MKA PUBLICITATE 21215”
E-mai .

Redactor șef: Adrian Sălâgean
Redactori: Valentin Neagu, Cipnan Marinuț, Clara Pâs, Sanda Bocani- 
ciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Strcxa, Călin Bkâzar , Dara *oan
Fotoreporter Tranan Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța. Adriana Gânvțaru
Corectori: Axp Segru. Lxiza Marrcț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 iei pentru o îună 25,90 lei pen
tru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89 9C îe2- oenîru un an ia sedtui 
redact-e: ș? a propriu distribuitori de presă, Ș- 7.6G <e* pus ‘axele poștale 

■a poșta. . a cficSie pcțta-E tartor-u.
Dacă .-e să tester gratuit Cu-.-ârtui Ace- ‘ de 3- ijorâ. & -38C •• 

Z32303 --etaxab' as?# tttar 3® cr-ccă
'---s as^~ă oe'-r. zsrzr>.zj o-

□s —id s “■ar» sxjc nctate-

Reclamați 
pr-» 'd

3«Uv 
a



vmeri. 22 iunie 200" CUVÂfflSt

• Mwwfi spărgători Doi minori din 
Petriia au fost identificați de polițiști ca 
fiind autorii spargerii unui autoturism, Cei 
doi. Marian A., și lonuț F., au forțat ușa 
unui autoturism Opel de unde au sustras 
un radiocasetofon. Prejudiciul în valoare 
de 100 de lei a fost recuperat. (T.S.)

î

Skandenberg 
pe Moscova

Adrian Sălâgean
adrian, sal agean@infornimedia.ro

Duelul dintre președinte și premier continuă. De fiecare dată pe coordonate surprinzătoare. A început la podul de la Mihăileni, ca astăzi să ajungă tocmai la Moscova. Ca de obicei, direcțiile de abordare sunt total opuse. Băsescu merge pe ideea spatelui întors, refuzând „presiunile care se fac pentru relații privilegiate cu Moscova". Evident, factorul de presiune nu este altcineva decât premierul Tăriceanu care, din contră, pledează tocmai pentru o apropiere interesată de Moscova pe coordonata schimburilor comerciale. Chiar dacă piața rusă este seducătoare pentru exporturile românești, ar rămâne de trecut obstacolul politic. Bruxelles-ul ar putea avea obiecțiuni la faptul că România, componentă a UE, și-ar „vira" grosul exporturilor spre piața rusă, atâta timp când în prezent el este destinat 
f^în proporție de 70 la sută pieței comune ^Jeuropene. Ipoteza oricum nu prea stă în picioare. Moscova nu găsește în premierul Tăriceanu un partener de dialog viabil, atâta timp cât situația lui politică este precară, și deci fără atractivitate pentru ruși, în plus, orice demers „pro" a lui Tăriceanu, ■ este contracarat de replici într-un crescendo de radicalitate din partea președintelui ! Băsescu. Acesta, nu crede că e potrivit ca IhRomânia să ciugulească avantajos resurse l^din ceaunul enorm al rușilor, considerând că Bucureștiul nu are nevoie de Moscova. Din cauza acestor abordări la vârf contradictorii, plus o conjunctură internațională delicată, România nu are nici o șansă să realizeze viziunea din 2002 a președintelui Bush, adică să devină „o punte între Est și Vest". E un nou episod din ciclul ratărilor noastre milenare în încercarea de a deveni măcar o dată „buricul pământului".

Putină - *■ In acest an se esti
mează că producătorii 
vor obține abia 1400 
de kilograme la hectar.

Deva (M.S.) - Seceta din această vară a afectat culturile de păioase semănate în toamna anului trecut, specialiștii apreciind că in unele zone ale județului Hunedoara producția de grâu ar putea fi diminuată la jumătate. în județul Hunedoara au fost semănate, în toamnă, aproape 20.000 de hectare cu păioase, dintre care jumătate sunt cultivate cu grâu. Estimările pentru producția de grâu, cultura cea mai afectată de secetă, arată că în acest an se va obține o recoltă medie de 1400 de kilograme la hectar, ceea ce înseamnă mai puțin de jumătate din ceea ce se prognoza la începutul anului. Cât privește secerișul cerealelor păioase, se apreciază că acesta ar putea începe săptămâna viitoare cu orzoaica de toamnă, mai ales că în județul Alba au fost deja văzute combine în lan. în următoarele zile, specialiștii vor efectua a- nalize ale producției la porumb, legume și cartofi. La nivelul județului Hunedoara foarte puțini țărani își asi-

Lipsa apei poate periclitează recoltele (Foto: CL)gură culturile agricole. De fapt numărul celor care își asigură culturile este nesemnificativ. „Nu prețul asigurării este motivul pentru care nu se fac asigurări ale culturilor agricole afirmă Claudiu Istvan inspectorul șef al unei agenții de asigurări din județ.

Asigurarea unui hectar de cultură este echivalentul unui sac de grâu, deci foarte puțin. Motivul principal pentru care țăranii nu încheie polițe de asigurare este lipsa unui calcul al profitului. Practic ei nu privesc încă agricultura ca o afacere, ci ca o sursă de exis

tență. în momentul în care va exista dorința de a câștiga de pe urma muncii lor vor lua în calcul asigurarea culturilor. Un alt motiv îl reprezintă obișnuința de a aștepta ca statul să-i despăgubească în caz de calamități naturale”, este de părere Claudiu Istvan.

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți 

Cuvântul Liber, GRATUIT:

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;

Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara; 

Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 

Hunedoara;

Coffee „Snack Savoya", din Deva;

Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter;

Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4,

Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune

doara;

CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune

doara,

str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc Dl. și cabinetul 10 

din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24:

C M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune

doara, str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.
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Nu l-a dat pe Nick nici 
pentru 15.000 de euro
■ Câinele jandarmului 
hunedorean Alin Ma
rian a câștigat titlul de 
vicecampion european.
MlHAELA TăMAȘ 

inihaela.tamas@informmedia.ro

Ilia - Singurul Ciobănesc German din Romania, care a concurat la Campionatul European din Croația, și a câștigat titlul de vicecampion, aparține unui jandarm hunedorean. Numele ciobănescului este Ulk v. Ufervald, dar stăpânul său îl alintă Nick. Este nepotul celebrului, Romano Dominus, fost campion mondial de club în Italia, în anul 2000. A fost crescut și antrenat de Alin Marian, din comuna hunedoreană Ilia, de profesie jandarm, în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara. Anul trecut, Nick a câștigat locul cinci la Campionatul Mondial din Polonia. După concurs, un chinez, i-a oferit lui Alin, suma de 15.000 de euro, pentru a-1 cumpăra pe Nick, însă jandarmul hunedorean nu a

vrut să-l dea cu nici un chip. “Am refuzat categoric oferta chinezului. M-am atașat atât de mult de el încăt orice sumă mi s-ar oferi ar fî prea mică”, spune Alin Marian.
Defavorizat de arbitriîn 7 iunie, Nick a participat alături de stăpânul său, la Campionatul European de la Zagrebv/Croația, unde a „luptat” pentru un loc pe podium cu aproximativ patru mii de câini de diferite rase. Hune- doreanul este mândru de rezultatul obținut, chiar dacă, spune el, și de această dată, Ciobănescul German provenit din România a fost defavorizat de arbitrii internaționali. “Anul trecut unul dintre antrenorii din Italia mi-a spus, după concurs, că Nick ar fi meritat un loc pe podium. Și a lăsat să se înțeleagă că acest lucru nu se poate întâmpla deoarece există „presiuni” din partea crescătorilor de Ciobănesc German, din Germania, pentru ca animalele cu care aceștia concurează să se mențină pe primele locuri. în

Palmaresul ciobănescului Nick
- de 7 ori campion de club;____________________________ _____________________________

- campion național clasa Junior (București, 2004);_______________________________

- vicecampion național - clasa Muncă (Cluj-Napoca, 2005);_________ ______

- locul V la Campionatul Mondial FCI (Polonia, 2006) - Excelent 1 la clasa

Munca____________________________________________________________________________________
: locul I pentru cel mai frumos câine din expoziție (Târgoviște, 2007), la

această din urmă competiție a concurat alături de alți 300 de participanți

dintre care 60 din rasa Ciobănesc German____________________ ■ ______________

- locul II la Campionatul European din Croația.

Copilul piroman
Râu de Mori (T.S.) - Un băiețel în vârstă de patru ani a provocat un incendiu, ieri, în satul Clopotiva. Se pare că băiețelul se juca cu o cutie de chibrituri și a aprins o căpiță. La fața locului s-a prezentat o echipă de pompieri a căror intervenție nu a fost necesară. Asta deoarece focul a fost stins cu ajutorul vecinilor. Prejudiciul a fost estimat la 150 de lei. iar incen

diatorul de ocazie s-a dovedit a fi chiar nepotul proprietarului.Pentru a preîntâmpina astfel de situații, pompierii recomandă părinților să nu lase chibrituri la îndemâna copiilor. Se recomandă acest lucru întrucât ceea ce s-a întâmplat la Clopotiva nu este pentru prima oară. în multe locuri din județ copiii au aprins părți din gospodării.

Ciobănescul Nick în acțiune (Foto: m. Tămaș)acest fel câinii lor au o valoare de piață ridicată. Spre exemplu, pentru câinele care anul trecut a câștigat Campionatul Mondial din Polonia, a existat o ofertă din partea unui asiatic de 800 de mii de euro!. Proprietarul nu l-a vândut, dar gândiți-vă la ce prețuri se vor vinde puii acestui exemplar”, spune Alin.
Probe de focCiobănescul German este singurul câine care la campionate trebuie să treacă de o “probă de foc”. “Este o probă în care câinele trebuie să atace un infractor și care e numită proba curajului. Practic, animalul trebuie să apuce mâna protejată a infractorului, să reziste la două lovituri de baston, fără a lăsa mâna, și să-l pună la pământ pe infractor. Majoritatea câinilor clachează la această probă”, spune jandarmul. Alături de stăpân
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1546 - Filip Moldoveanul tipărește, la Sibiu, un 
„TetraevangheT slavon, reproducere fidelă a Tetrae- 

vangheliarului imprimat de ieromonahul Macarie în

Țara Românească, în anul 1512. 

1858 - S-a născut compozitorul 

Giaccomo Puccini.___________________ _

1941 - România intră în cel de-al 

doilea război mondial de partea 

Axei.____________________________________

1949 - S-a născut actrița Meryl 

Streep (foto)._______________________ __

1950 - S-a născut Adrian Năstase, fost prim-mi- 

nistru, fost președinte al PSD.

20°
minim

32°maxim
Prognoza pentru astăziCer senin. Se vor înregistra temperaturi minime de 20°C și maxime de 32°C.
Prognoza pentru două zile.
Sâmbătă. Cer senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 19°C și maxime de 32°C.
Duminică. Cerul va fi senin. Temperatura minimă va fi de 20°C, iar maxima de 33°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Ierarh Grigorie Dascalu, Mitropolitul Țării 

Românești; Sf. Mucenici: Zenon, Zina și Galaction.

Calendar Romano-Catolic ______
Ss. Paulin de Nola, ep.*; loan Fisher’ ep. și Thomas 

Morus, m.* PP.

Calendar Greco-Catolic__________________________

S Eusebiu, ep, m (+ 379).

iNTBEROPERI APA, GAZ, COUNT

Energie electrică____________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 

în vederea executării de lucrări programate, între 

orele:

8.30-15.00 în localitatea Cristur, zona spre Hune

doara și zona spre Colonie;

8.00-14.00 în Hunedoara, str. A. Vlaicu; - Hațeg, str. 

Horia, str. Eminescu, str. Râu Mare, str. Stadionului, 

str.V. Alecsandri; - Petros, Ponor, Boșorod, Râu de 

Mori, Chitid.

Valea Jiului:

8.00-14.00 în Petroșani, str. 1 Decembrie, bl.101, 

bl.103, bl.105, bl.107, bl.109, str. 22 Decembrie, 

bl.2, - Vulcan, str. Traian, bl. 7A, bl.8A, bl.9A, bl.27, 

bl.28, bl.29, bl.30, bl.36; - Lupeni, T.VIadimirescu, 

bl.76, bl.78, bl.80, bl.82, bl.84.

Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă___ _________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:

8.00 - 15.00 în Deva, str. Mărăști, Mărășești, 

Vânătorilor, Ghe. Doja, Nuferilor, Castanilor, 

Pescărușului, Aleea Moților, B-dul Libertății bl.L1. L2. 

L3, B-dul Decebal bl. J, M,N; str. Ghe. Barițiu, 

Brazilor, Călugăreni (parțial), Coziei (parțial), Socului, 

Parângului, Petru Maior, L. Blaga, Piața Unirii, S. 

Bărnuțiu.

7.30 - 14.00 în localitatea Călan: Orașul Vechi și 

Cartierul Crișeni.

REPETA ZILEI

Macaroane cu mozzarela
Ingrediente: 300 g de paste, 250 g de mozzarela, 3- 

4 ouă, 150 g smântână.

Mod de preparare: Pastele se fierb în apă cu sare. 

Se scurg și se clătesc cu apă rece, se lasă în stre

curătoare. Fărâmițăm mozzarela, adăugăm smân

tână și ouăle și amestecăm bine, până rezultă o 

compoziție curgătoare. Se unge o cratiță cu mar- 

garină, se pun pastele în ea și se toarnă deasupra 

compoziția de mozzarela, ouă și smântână. Se

amestecă cele de mai sus, până se uniformizează și 

se dă la cuptor până ce compoziția se leagă și se. 

rumenește pe deasupra.

Poftă bună! ^-c amivă*
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Soluția Integramel din numărul precedent: P - R - BIS - COPACI - TC - IARA - BlO

- VANATOR - N - ND - IATAN - NAUT - EDEC - E - REST - OR - SS - ZA - ENE - 

ALA - UD - N - ALI - CRÂNG - BATE - MOI - CANAR - TEI - ZI - GA - CEAS

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 lei Al CÂȘTIGAT!
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dar să 
câștigi 50 lei dezlegând cuvinte încrucișate? 
în perioada 5 - 20 Iunie, CL vrea să continui 
să-i demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate Integramele 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 fcer, până In 28 iunie.
hi 21 IUNIE, CUVÂNTUL UBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Nume......................
Prenume ...............
Adresa ...................
........................  Tel.
Localitatea............
Sunteți abonat la Cuvântul liber9 

DA □ NU □

i IftFD

HOROSCOP

Berbec

Se întrevede o zi foarte agitată. Dimineața sunteți nevoit 
să îi spuneți unui prieten care vă vizitează că nu aveți i 
timp de el.

Taur

Dimineața sunteți obosit și nervos, după un drum lung. Ar 
fi bine să vă stăpâniți și să evitați discuțiile în contradictor 
riu, pentru că riscați să declanșați un conflict cu partenerul

Gemeni

Nu aveți răbdare să vă analizați proiectele și vă grăbiți să 
le puneți în practică. Vă recomandăm să nu vă ambiționați 
să vă rezolvați singur toate problemele pe care le aveți.

Rac

Oboseala acumulată vă face să fiți foarte agitat. Ar trebui 
să vă odihniți mai mult. Fiți foarte prudent, pentru că există 
riscul să fiți implicat într-un accident de circulației

Leu

Dimineața plecați într-o călătorie foarte importantă, din 
care este posibil să vă întoarceți cu o mare sumă de bani. 
Vi se propune să vă asociați într-o afacere profitabilă.

Fecioară

începeți ziua foarte agitat, alergând după un împrumut 
urgent. Vă recomandăm să vă păstrați calmul, pentru că 
sunteți predispus la accidente grave cerebrale sau infarct.

Balanță

Vă simțiți excelent, sunteți relaxat și nimic nu vă poate 
tulbura. Mai mult, reușiți să calmați o persoană foarte 
agitată. S-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze.

Scorpion

Un prieten vă propune să plecați într-o excursie, dar fap
tul că nu aveți bani vă face să fiți irascibil și să căutați cear
ta cu lumânarea.

Săgetător

încercați să nu vă asumați riscuri! Nervozitatea vă poate 
crea mari probleme. Evitați să conduceți mașina! Sunteți 
predispus la accidente.

Regulament;
La acest concurs nu pot participa angajați! 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 Șerban.

7:30 Calul Flash (ep. 4 ulti

mul, aventuri, SUA) 

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

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

comedie, SUA)
9:30 Hai Hui prin Europa 

10:00 Arca lui Noe 
10:30 Călătoria vieții (doc.

Anglia, 2005)

11:30 Cinemaniacii 
12:00 Cartea europeană 
12:35 Festivalului Maria

Tănase
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
14:20 Cea mai mică femeie 

din lume (comedie/SF) 
15:55 Circul Soarelui, o 

trupă unicat (doc. 
Anglia)

16:20 Parfum de glorie: pro
fesor Ion V. lonescu

16:50 Faimoșii cu Măruță și 
Moga (r)

18:00 Teleencidopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport Agendă Sibiu 

2007
19:55 Formula 1. Calificări

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

Andreea Marin Bănică. 

Prima parte
23:00 Jurnalul TVR (r)

23:15 Suiprize, surprize... 
Anul 9... Partea a ll-a

0:15 Inspectorii (thriller,

> SUA, 1998). Cu: Louis 
Gossett Jr., Jonathan 
Silverman. R.: Brad 

Turner
2:05 Jurnalul TVR (r). 

Meteo. Sport. Agendă 
Sibiu 2007 (r)

2:55 Totul despre mama 

mea (reluare) 

(dramă, Spania, 1999). 
în distribuție: 

Cecilia Roth, Marisa 

Paredes, Candela 
Peea, Penelope Cruz. 
R.: Pedro Almodovar

440 Călătoria vieți (r)
535 Cmemaniadi (r)
605 hwwl României' 
6.10 Parian de ț^orie (r)

7:00 Samurai Jack (desene 
animate)

7:30 Călătoriile lui Sindbad 

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

întâmplă doctore? 

10:00 Coroana de foc

(film, r) 

12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Crimele din Midsomen

El Orice criminal ÎȘi are 
nașul (thriller, Marea 

Britanie, 1997). Cu: 

John Nettles 
15:15 Cursa ghiulea II

Oțcomedie/acțiune, SUA, 
1984). Cu: Burt 
Reynolds, Dom 

DeLuise, Dean Martin, 
Sammy Davis Jr„ Telly 
Savalas

17:15 Xena, Prințesa

El războinică (ep, 3, 
aventuri, SUA/Noua 
Zeelandă, 1995) 

18:15 Stilul Oana Cuzino 

(ultima ediție) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20*30 0 oimă perfectă 
(thriller, SUA, 1998). 

Cu: Michael Douglas, 
Gwyneth Palthrow, 

Viggo Mortensen, 
David Suchet. R.: Aan- 

drew Davis
2245 Poștașul (acțiune, 

. SUA, 1997). Cu: Kevin 
Costner, Will Patton, 

Larenz Tate, Olivia 
Williams, James Russo. 

R.: Kevin Costner
2:15 Martor sub protecție 

'(dramă, SUA, 1999). 
în distribuție: 

Tom Sizemore, 
Mary Elisabeth 

Mastrantonio, 
Shawn Hatosy. 

Regia 
Richard Pearce

345 Cursa ghkdea II
G (ftm, r)

5.-15 Crimele dn MH- 
f isomer Orice oininai 
țiarerațd.fSm, r)

7:00 Amintiri din întuneric 
(film, r)

8:30 în gura presei, cu

Mircea, Badea
9:30 Casa de piatră 

10:00 Roata de rezervă 
10:30 Opt reguli simple (r) 

11:15 Desene animate: 
Animax: Slimer și 

vânătorii de fantome 
12:00 Desene animate: Jetix: 

Piloții Nascar 

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

0western, SUA, 2003).

Cu: Tom Berenger, 
Peter O'Meara, Amy 
Carlson

15:00 Strălucire (dramă
S muzicală, SUA, 2001). 

Cu: Mariah Carey, 

Da Brat, Tia 
Texada, Max 
Beesley

17:15 Reality-show: Bah- 

muțeanu și Prigoană - 

Povestea continuă (r) 
18:30 Săptămâna financiară 

19:00 Observator.

Sport. Meteo

20:30 în bătaia puștii
■ (acțiune/dramă, SUA, 

1993).
în distribuție: 

Clint Eastwood, 
John Malkovich, 

Rene Russo, 
Dylan McDemott, 

Gary Cole. 
Regia: 
Wolfgang Petersen 

23:30 Frica (thriller, SUA, 

1996). Cu: Reese With

erspoon, Mark 
Wahlberg, William 

Petersen, Amy Brenne
man, Alyssa Milano.

R.: James Foley
1:30 Concurs interactiv
230 Desene animate: 

Jetix: 
Copiii de la 402; 

Jason $i eroii 
muntdui, 

Prințesa Sissi
630 Fefca

(reluare,

Capricorn

Aveți o zi încărcată, cu probleme de rezolvat. Dimineața 
sunteți puțin agitat și încercați să rezolvați mai multe tre
buri deodată.

Vărsător

Din cauza stresului, sunteți predispus la probleme de 
sănătate. Vă recomandăm să nu faceți eforturi fizice sau 
intelectuale deosebite. Evitați călătoriile foarte lungi.

Pe?ti *
Dimineața s-ar putea ca un coleg să vă dea o veste care 
vă tulbură. Nu vă exteriorizați, ca să nu le transmiteți și 
celor din jur starea de nervozitate pe care o aveți.

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Vacanța perfectă (doc.) 8:00 
Dor de cânt românesc 9:00 
Arta supraviețuirii (r) 9:30 
Natură și aventură (r) 10:00 
D'ale Iu' Mitică (r) 11:00 Liber 

pe contrasens 12:00 EU-RO 
Case (r) 12:30 Lumea azi 
13:00 Arena leilor (r) 14:00 
Miracole (s) 15:00 Via sacra 
16:00 Bazar (r) 16:30 Autostra
da TVR. Magazin regional 
18:00 Jurnal regional 18:35 
Verdict: crimă! (s) 19:25 
Europa altfel 19:40 Mistere și 
mituri ale sec. al XX-lea 20:10 
in umbra legii (s) 21:00 Ora de 

știri 22:10 Martorul tăcut (s) 
23:10 K-Pax (dramă/SF, SUA, 
2001) 1:15 Liber pe contrasens 

(r) 2:15 Muzica la maxim (r) 
3:10 Mistere și mituri ale sec. 
al XX-lea (r)

10:00 Scarlet Pimpernel (s) 
11:00 Poftă bună cu Jamie 
Oliver (doc.) 11:30 Agenția de 

turism 12:00 Inspectorul 
Fowler (s, Anglia, 1995) 12:30 
Fit & Chic 13:00 Tibanu' 13:30 

Pet Zone 14:00 Nero Wolfe 
(polițist, SUA 2001) 16:00 Ani
versarea (comedie, SUA, 
1999) 18:00 Baronii (s) 18:30 
Știri Național TV 20:00 Tara 
Iu' Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Pașaport pentru moarte 
(acțiune, SUA/Ungaria, 1993) 
22:15 Slujbe de noapte (corn.) 
0:15 Emmanuelle (s)

10:00 Descoperă România 

10:30 Steaua ta norocoasă 
12:30 Poveste din Philadel
phia (corn.) 14:45 Doi bărbați 

și jumătate (r) 15:15 Walker, 
polițist texan (s) 16:15 Iubire 
În lumina reflectoarelor (s) 

17:15 Pistruiatul 3 (aventură, 
România, 1973) 19:00 Rebel 
în California (s) 20:00 Enter

tainment News 20:20 Point 
Pleasant ts) 2130 Doi bărbați 
s- j-nâtate -is- 22:00 in nng 

c- ’ccr. 5 2300 Croaze-o 

ave-tj-j. ’on-âr-a '??•

5:00 Clona (r) 7:00 Răzbu
narea Victoriei (r)' 9:00 Un 
medic în familie (s) 11:15 
Inocență furată (s) 1330 Pri
zoniera (s) 14:30 Iubire ca în 
filme (r) 1530 Răzbunarea Vic

toriei (s) 1730 Poveștiri ade
vărate 1830 Betty cea urâtă 
(s) Cu: Ana Maria Orozco, 
Jorge Enrique Abello 2030 
Visul Annei (dramă, SUA, 
2002). Cu: Connie Sellecca, 
Lindsay Felton.,R.: Colin Bick- 
ley 22:15 Clona (s). Cu : Muri; 
Io Benicio, Giovanna Antone  ̂

Hi 0:15 Prizoniera (r) 1:15 
Poveștiri adevărate (r) 2:15 Un 
medic de familie (r)

7:30 Desene animate 8:00 

Quizzit - em. interactivă 9:00 
Copiii de la 402 (d. a.) 10:00 
Imobiliare Blitz 11:00 Auto
forum 11:40 Tele RON 13:00 

Sport, dietă și o vedetă 1330 
Interviurile Cristinei Țopescu 
14:30 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
15:30 Schimb de mame (r) 

17:00 Te crezi mai deștept? (r) 
18:00 Focus 1930 Mondenii 
(r) 20:00 Catrastofă în adân
curi (acțiune/thriller, SUA, 
1999) 22:00 Kickboxer 3: Arta 
războiului (acțiune, SUA, 
1992) 24:00 Seducție și min
ciuni (thriller/dramă, SUA/ 
Mexic, 1998)

7:30 Azi, mâine (doc.) 8:00 
Videodipuri muzicale 9:00 Top 
Fan X (r) 10:00 Vis de vacanță 
10:30 La limită. Autoshow 
11:00 Lumea poveștilor nemu
ritoare 1130 Euromaxx (doc.) 
12:00 Documentar 13:00 Fan 
X 14:00 Destinații la cheie. 
Călătorii în străinătate cu 
Theea 14:30 Pasul Fortunei (r) 
16:00 Esentze 17:00 High Life 
(r) 18:00 Briefing. Știrile 

săptămânii 1900 Campiona
tul mondial de hipism 2000 
Confesiunile unui agent de 
canuri (dramă, SUA 2002) 
2200 Bucharest Fash,ion 
Week !ȘI

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

9:20 Micul ei secret (comedie, 

SUA, 2005). 10:55 Frumosul 
boxer (dramă, Thailanda, 

2003). 12:55 Hoț și polițist 

(comedie, Canada, 2004). 
14:30 Erin Brockovich (dramă, 

SUA, 2000). 16:40 Triplu X - 
2 (acțiune, SUA, 2005). 1820 
Cu duzina e ma ftinl (come

die, SUA, 2003). 20:00 Pus pe 
jar (acțiune, SUA 2004). 2225 

Insula (SF, SUA, 2005). 0:40 

Legături bolnăvicioase (dramă, 

România, 2006). 2:10 Dra
goste mare - Viagra (Ep. 2, 
damă, SUA, 2006).

1100 Realitatea de la 11:00 
11:10 Ultima oră (r) 13:10 
Money Express 14:00 Reali
tatea de la 14:00 15:00 Rea
litatea de la 15:00 1520 Fa

brica 1630 3x3 17:05 3x3 
18:45 Jurnal sport 19:15 Ediție 
specială 20:00 Realitatea de la 

20:00 20:10 Eurosceptici, cu 
Adrian Ursu 2100 Realitatea 
de la 21:00 22:00- Tănase și 
Dinescu (talk-show) (r) 2300 
Realitatea de la 23:00 2320 
Jurnal de mare audiență 2400 
Realitatea de la 24:00

. ■ .•■ . >■/ .

11:00 în viteza a cincea 1130 

X-Testers 12:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1300 Depen- 
denți de cascadorii 144)0 Cas

cadorii ca-n filme 1500 
Vânătorii de mituri 1600 

Brainiac 174)0 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 184)0 Revoluția 
telefonului celular 194X) Auto

mobile americane recondițio

nate 2000 Mega-constructori: 
Mișcând munții din loc 2100 
Dr. G, medic legist 2200 Vino

vat sau nevinovat? 2300 
Băiatiă care avea o tumoare în 
loc de față 2400 La ui pas de 

moarte
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Om (D.l.) - Acest site vă prezintă modalități de 
tunare a mașinilor, galerie foto, mașini modificate, 

fikne, curse legale și ilegale, expoziții, saloane de 

tuning, noutăți pe piața auto. Aici există și o comu
nitate de oameni împătimiți de tuning și racing, 

comunitate care așteaptă să vă alăturați ei.

V1UTT1B BNB • 81.08.2007

1 euro 3,1999 lei

1 dolarul SUA 2,3911 lei

1 gram de aur 50,3058 lei

Au trecut testele, vine Bac-ul!
■ Elevii care au susți
nut testele așteaptă 
rezultatele. De luni, se 
va derula Bac-ul.
Sanda Bocaniciu____________
CĂLIN Bicăzan

Amplasarea radarelor tn data de 22.06.2007:
■ DN 2: lila - Tâtărăștf-Zarrir - ’ ~~ " ■ t

- DN 7: Orăștie;

- DN 66: Călan - Hațeg; |

- DN 687: Hunedoara;

- Deva: B-dele Decebal, 22 Decembrie, Nicolae 
Bălcescu, Calea Zarandulul și str. Mihai Emlnescu.

Deva - Ieri, în județul Hunedoara, au intrat lâ examinare 4449 elevi înscriși, 2795 la geografie și 1654 la istorie. Dacă elevii claselor a VUI-a au depășit perioada Testelor naționale, cei din clasele a XII- a se pregătesc de examene. Mai au două zile până la Bacalaureat, prima probă - oralul la limba și literatura română având loc în zilele de 25 - 26 iunie. Examenul de Bacalaureat este un examen național, în care toți candidații (elevi care au promovat ultima clasă de liceu - învățământ

HUNEDOARA

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.

Calendarul axamanulul de Bacalaureat - 2007
Sesiunea Iunie - Iulie 2007
» 25-26 iunie 2007___ - limba și literatura română - proba orală____________

• 26-27 iunie 2007 - limba și literatura maternă - proba orală

• 27-28 iunie 2007 - limba și literatura modernă - proba orală___________

» 29 iunie 2007________ - limba și literatura română - proba scrisă___________

» 2 iulie 2007__________ - limba și literatura maternă - proba scrisă_________

L 3 iulie 2007___________- proba obligatorie a profilului - proba scrisă

• 4 iulie 2007 - o probă la alegere din aria curriculară core-

spunzătoare specializării_______________ __________ __________ _ __________ _________ __

_________________________ - proba scrisă sau practică_____________________________

• 5 iulie 2007 - o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte

arii curriculare - proba scrisă sau practică_______________________________________

• 7 iulie 2007 - afișarea rezultatelor (până la ora 16) și depunerea

contestațiilor (orele 16-20)____________________ ___________ ____________________ ____

» 8-9 iulie 2007________- rezolvarea contestațiilor________________________________

• 10 iulie 2007 - afișarea rezultatelor finale

Examenele anuale „de vară" ale elevilorliceal de zi, seral sau cu frecvență redusă, din seria curentă sau din seriile anterioare care nu au promovat examenul de bacalaureat) susțin probele de examen pe baza acelo
rași subiecte. Ministerul Educației și Cercetării organizează două sesiuni, în fiecare an școlar. Rezultatele obținute la acest examen sunt, în special, un criteriu de selecție pentru universități, care le iau în considerare, în proporții variabile, ca bază pentru admiterea în învățământul superior.înscrierea la examenul de Bacalaureat 2007, în județul Hunedoara, s-a făcut în proporție de 100%. Elevii care susțin examenul au avut ca termen de înscriere data de 11 mai. „Tinerii din județul Hunedoara s-au înscris aproape toți pentru examen, excepție făcând aproximativ 100 de absolvenți ai promoției 2007. în plus, pentru prima sesiune a Bac-ului, s-au mai înscris încă 209 absolvenți din seriile 

anterioare. Numărul total al tinerilor înscriși pentru Bacalaureat este de 4897”, precizează prof. Dumitru Rus. Cei care nu s-au înscris la susținerea probelor de Bacalaureat o mai pot face, doar pe baza unor dovezi că au fost plecați din țară sau că au promovat corigentele pe ultima sută de metri, pe 24 iunie, adică cu o zi înainte de examen.
Protocolul la BacProfesorii din comisia de examinare care vor fi prinși că au acceptat protocolul organizat de elevi și părinți riscă să fie suspendați de Inspectoratul Școlar Județean. „Conform metodologiei școlare, dascălii care acceptă protocolul la Bac vor fi, în primă fază, eliminați din comisia de examinare, iar apoi vor fi suspendați pentru doi ani. Asta înseamnă că în acest timp ei nu vor mai fi delegați în nicio comisie de supraveghere. Președintele comisiei are datoria de a face un raport cu tot ce se întâmplă acolo. Dacă în acel raport e trecut ceva negativ se vor lua măsurile necesare. în cazuri extreme se poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă. Comisia județeană va face controalele necesare pentru ca să nu existe neregularități. Le-am spus deja directorilor de școli ca aceste protocoale să nu fie organizate”, afirmă Marta Mate, inspector.

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

Normele UE scumpesc gunoiul

SUDOKU

SIF2 3,5200 +5,71
SIF5 4,0000 +5,82
SIF1 3,5300 +5,37
SIF3 2,4000 +4,80
SIF4 2,4500 +6,06

SNP 0,5300 0,00
TLV 0,7750 +1,31
BRD 25,3000 0,00

ALU 7,6500 +6,99
Rublică realizata de SVM IFB FIN WEST SA Deva, b-dul 
Deceual, bl.R, parter. Telefon 221277.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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■ Aproape jumătate 
din gropile de gunoi 
din localitățile județului 
au fost închise.

Clara Păs
clara.pas@infcrmniedia.ro

Deva - în județ, din cele 69 de gropi de gunoi existente pentru fiecare localitate, doar 39 mai au acum depozite deschise. Cele mai multe localități aduc deșeurile la Deva (13 localități) sau la Uroi (15 localități), aici aflându-se o groapă de gunoi privată. „Măsura închiderii are și aspectele ei negative. La Brad, spre exemplu, prețul gunoiului plătit de cetățeni a crescut de patru ori. încet-
Când inamicul e țânțarul

Hunedoara (D.L) - Pentru a scădea numărul insectelor și animalelor dăunătoare din mediul urban nu sunt suficiente acțiuni punctuale de dezinsecție și deratizare. Dimpotrivă, acestea pot fi chiar dăunătoare. în acest context, Primăria Hunedoara a concesionat pentru o perioadă de cinci ani serviciul public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, tocmai pentru a se putea aplica un plan coerent de dezinfectare a orașului, „în sarcina noastră stă igie- 

ncepători Avansați

3 4 8 6 9 5 12 7
7 5 6 2 4 1 3 8 9
2 1 9 8 7 3:4 5 6
5 9 2 1648:73
1 6 7 3 2 8 9 4 5
4 8 3 9 5 7 2 6 1
8 3 5 4 16 792
6 2 1 7 8 9 5 3 4
9 7 4 5 3 2 6 1 8

7 3 8 5 1 4 6 2 9
6 4 1 9 2 3 8 5 7
2 5 9 6 7 8 4 3 1
8 1 2 7 3 6 9 4 5
4 6 5 1 8 9 3 7 n4
9 7 3 2 4 5 1 8 6
1 8 6 4 5 2 7 9 3
5 9 4 3 6 7 2 1 8
3 2 7 8 O 1 5 6 4

Se face dezinsecție

încet se va închide și restul depozitelor de gunoi. Va fi mai greu să facem asta în localitățile izolate cum sunt Lunca Cernii, Bunila, Lelese, Cerbăl sau Bătrâna. Dar în aceste zone populația este puțină și am observat că, în general, se păstrează curățenia”, afirmă comisarul șef Cristian Moldovan.
Deponeu cu problemeActuala groapă de gunoi de la Deva a creat anul acesta probleme din cauza faptului că deșeurile au luat foc, astfel că timp de câteva zile s-a degajat în atmosferă fum și un miros neplăcut. Garda de Mediu a dat două amenzi pentru incidente și a cerut luarea măsurilor de prevenire. Anul

t> t»nizarea spațiilor aparținătoare primăriei, precum și domeniul public al orașului: parcurile, zonele verzi. Pentru aceasta ne-am pregătit cu tehnologie nouă; atomizoarele de mare putere pentru exterior simt doar un exemplu. Este însă important ca firmele, asociațiile de proprietari să pornească odată cu noi dezinfecția spațiilor pe care le administrează: subsoluri, canalizări, incintele blocurilor. Astfel, în câțiva ani, Hunedoara va fi un oraș cu adevărat curat”, spune Csaba Vereș, administratorul firmei de dezinsecție.Până acum, din cauza lipsei ploilor, țânțarii au fost mai rari ca în alți ani. dar nu e de neglijat apariția lor chiar în aceste condiții, atâta timp cât nu se găsește o soluție pentru subsolurile insalubre, de exemplu. Și țânțarii sunt cea mai vizibilă - e drept - dar cea mai mică problemă a orașului in acest domeniu. 

trecut, probleme au creat însă... șobolanii și vulpile. „S- au pus substanțe speciale pentru distrugerea rozătoarelor, astfel că s-a reușit și îndepărtarea vulpilor. Prezentau un real pericol din cauza vizui- nelor pe care și le-au făcut în digul de pe malul Mureșului. Structura digului putea fi afectată și ar fi cedat la o eventuală viitură. Ne-am fi trezit că Mureșul ajunge în Deva”, susține Cristian Moldovan.în Valea Jiului se știe unde va fi amplasat deponeul, respectiv lângă orașul Petrila, și se cunoaște numele firmei care se va ocupa de construcția lui. La Deva, din păcate, nu se cunoaște nici măcar amplasamentul. S-a discutat
Târg de animale 
autorizat în județ

Ilia (T.S.) - Cel de-al șaselea târg de animale autorizat din județul Hunedoara își va deschide porțile duminică. Este vorba de târgul de animale de la Ilia care a primit avizul Autorității Sanitar Veterinare Hunedoara pentru a funcționa. „Am reușit să autorizăm acest târg pentru că am considerat că este absolut necesar pentru locuitorii comunei. în acest fel, oamenii nu vor fi obligați să-și transporte animalele la Dobra sau în altă parte pentru a le vinde. De asemenea, pot achiziționa animale de la țăranii din alte sate care vor veni cu animalele aici la Dia”. a spus primarul comunei. Marius Omotă. în privința investiției ea s- a dovedit a fi foarte mică.

La Deva, groapa de gunoi se 
întinde pe circa șapte hectarede Sântuhalm... de Simeria... acum se vorbește de Bârcea Mare. Costurile de construcție ale unui deponeu ecologic se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro.

„Am investit aproximativ 3.000 de lei în amenajarea acestui târg. Și asta pentru că am preferat să efectuez o mare parte dintre lucrări în regie proprie. Târgul dispune de groapă proprie de gunoi, de țarc special amenajat pentru animalele bolnave, de apă curentă și de tot ceea ce presupune un târg civilizat”, concluzionează primarul comunei.

Marius Omotă

wwwAtuning.ro
mailto:clara.pas@infcrmniedia.ro


ACTU1UTATI /Svineri, 22 iunie 2007
• Economii. Prefectura Hunedoara a 
făcut economii în valoare de peste 
230.000 lei cu ocazia pregătirilor pentru 
referendumul din data de 19 mai, când 
oamenii au fost consultați în legătură cu 
demiterea președintelui. (M.S.)

• Diplome. Consiliul Local Deva a apro- 
I bat ca 29 de familii care au împlinit
i 50 de ani de căsnicie să fie premiate cu 
I diplome de fidelitate Și câte 300 de lei, 
i fiecare. (M.S.)

Taragotul este 
viata lui

4^

Locuri de 
muncă special 
pentru rromi

Deva (D.I.) - AJOFM Hunedoara organizează astăzi Bursa locurilor de muncă pentru persoanele de etnie rromă concertat, în opt locații din județ. Pe lângă Deva, Petroșani, Orăștie, și Brad, angajatorii însoțiți de funcționarii agenției vor prezenta ofertele de angajare în mijlocul comunităților de rromi din satul Pricaz (comuna Turdaș), în comuna Buceș și în Geoagiu. în același timp în tot județul se va desfășura, la fel ca în fiecare lună, Bursa generală a locurilor de muncă. Acțiunea va fi organizată la unsprezece dintre principalele agenții din județ. Participanții la cele două burse vor avea acces la toate cele 2234 de oferte de locuri de muncă aflate în evidențele AJOFM Hunedoara, la care se vor adăuga ofertele depuse de angajatori special pentru burse.

Plătește 
pentru apă 
Petroșani (MF) - Pre
ședintele PD Petro

șani, Tiberiu lacob- 

Ridzi, a anunțat că va 

retrage sprijinul po

litic directorului Re

giei Autonome a 

Apei Valea Jiului, 

Gheorghe Cioară, ca

re a acceptat majora

rea tarifelor ia apă cu 

40 de procente. „Es

te inacceptabil, la fel 

ca și faptul că Regia 

Autonomă a Apei 

Valea Jiului a înregis

trat pierderi econom- 

ico-financiare pe par
cursul anului 2006. 

în urma implementă

rii programului «Apă 

potabilă și canalizare 

în Valea Jiului», dato

riile către Banca Eu

ropeană de Dezvol

tare ău fost preluate 

de către stat", a de

clarat Tiberiu lacob- 

Ridzi, care este și pri

mar al municipiului 

Petroșani. El a apreci

at că la RAAVJ există 

„un management 
ineficient", iar rezul

tatul acestuia se 

reflectă tocmai în 

majorarea tarifelor. 

Conducerea regiei 

susține că decizia 

scumpirii apei vine în 

urma recomandării 

ANRSC.

„Nedeea Vulcăneană”, manifestare aflată în derulare la Vulcan, mai are de parcurs încă trei zile. Astăzi, pe scena de pe b-dul M. Viteazul, ora. 15.00, va avea loc un specatcol de teatru pentru copii susținut de Teatru „I.D. Sârbu” Petroșani. (Foto: T. Mânui

Mircea Moloț

Obligațiuni pe bursă
Deva (M.S.) - Consiliul Județean Hunedoara va derula, în perioada 26 iunie - 2 iulie, o ofertă publică de vânzare de obligațiuni în valoare de 31,5 milioane de lei (aproape 10 milioane euro), prospectul fiind aprobat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM). Prețul de vânzare al obligațiunilor este de100 lei, egal cu valoarea nominală, iar dobânda va fi de 8,43% pentru primul interval de plată, urmând ca pentru următoarele perioade să fie calculată ca medie a dobânzilor de pe piața monetară la trei luni, la care se adaugă 1.43 puncte procentuale. Oferta va fi intermediată de BCR Securities, grupul de distribuție urmând să fie Banca Comercială Română. Totodată, oferta se va derula prin metoda de intermediere ..cea

Deva (S.B.) - Uitat pe nedrept de deveni, taragotistul Domin Corcheș, din Deva, a fost unul dintre interpreții re- numiți ai județului. în cariera sa artistică a obținut numeroase premii, pe scene ale unor mari festivaluri.
Reporter: Devenii v-au cu

noscut atunci când străluceați
pe scenele folclorului româ
nesc. Unde ați dispărut și 
de ce?

DOMIN CORCHEȘ: Perioada mea de glorie a trecut. Acum am 60 de ani, dar nu am renunțat să cânt. Azi nu se mai pune mare preț pe folclor și Că cei care dau spectacole s-au coalizat, oarecum, între ei, neacceptând și pe alții. Mă mulțumesc însă și cu faptul că pot realiza taragoate excelente doar prin forțe proprii.
Domin Corcheș

Minerii - 
nemulțumiți

Petroșani (MS) - Reprezentanții Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului (LSMVJ) au avertizat că minerii din Valea Jiului lucrează cu echipamente improvizate, la nivelul CNH Petroșani existând probleme de aprovizionare. Președintele LSMVJ, Zoltan Lacatas, a declarat că pentru remedierea crizei mai e necesar un ajutor de stat de 190 mii. lei. Liderii minerilor din Valea Jiului au avertizat asupra pericolului de accidente de muncă, ce derivă din lipsa echipamentelor miniere. „Există un deficit de material la nivelul CNH. A- provizionarea cu piese de schimb lasă de dorit. Se înregistrează lipsuri de materiale. Lucrăm cu tot felul de improvizații care pot periclita siguranța minerului din subteran”, a spus Zoltan Lacatas. Pe de altă parte, administrația CNH susține că nu există probleme de genul celor semnalate de Lacataș. „Mai sunt situații de criză la unele repere, dar nu la cele importante. 'Domnul Lacatas știe că procedura de achiziționare este cum este și că nu totul depinde de CNH. Din punct de vedere al sănătății și securității în muncă nu ne confruntăm cu vreo problemă”, a spus directorul DSSM, Petru Dră-

R.: Care sunt succesele cele 
mai mari pe care le-ați avut 
ca taragotist?

D.C.: Am fost apreciat ca doinitor al Hunedoarei. Cele mai mari succese sunt, pentru mine, obți nerea Locului I la Concursul „Maria Tănase” (Craiova) - în 1978 și Marelui Premiu la
Domin Corcheștivalul interjudețean „Luță Ioviță” (1978) - Caransebeș. Apoi, premii la fel de importante au fost mai multe. Am călătorit, cu cântecul nostru, românesc, prin multe țări ale lumii.

R.: Cum ați îmbinat munca 
în mină, ocupația dumneav
oastră de bază, cu viața artis
tică? A fost greu sau ușor?D.C.: Nu a fost greu. Eram tânăr și-mi plăcea tot ce

făceam. Acum mai cânt, dar mai mult mă ocup cu realizarea de taragoate. Să știți că nu este ușor să creezi un instrument care să sune perfect! De- a lungul anilor am făcut 25 - 30 de taragoate. Tot ce a ieșit din mâna mea mi-a fost drag și am fost apreciat pentru asta! Regretatului Drăgan Muntean, i-am confecționat un taragot la comandă. A costat

Data nașterii: 1947 la Câmpen . 
lud. Alba

Stare Civilă: căsătorit

Ocupația: Fost miner, solist Instru

mentist de folclor cu numeroase pre

mii în țară și peste hotare.

3.000 de mărci! O grămadă de bani. La fel de mult costă și astăzi, dar îmi este din ce în ce mai greu să procur materia primă pentru taragot.
R.: Din ce realizați min

unatele instrumente care, vă 
spun drept, arată ca niște biju
terii?DC.: Le fac din lemn negru de mahon - pe care nici nu mai știu de unde aș putea astăzi să-l procur, și din alpaca argintată. Mi-am procurat toate uneltele necesare, deloc puține: freze, cuțite etc

și, pentru strungărie apelez la un atelier. în țară nu mai sunt meșteri de asemenea instrumente, doar eu și încă unul, la Timișoara! Este o muncă migăloasă, de durată, și nu oricine are răbdarea să facă taragoate!
R.: Care este în prezent 

activitatea dvs. artistică sau 
vă mulțumiți doar să dați 
viață unor astfel de instru
mente?D.C.: Sunt dirijor al Ansamblului „Romana” - Simeria. Eu mă hrănesc cu muzică de taragot! Spun de taragot pentru că este preferatul meu, dar mai cânt la clarinet, fluier, saxofon, oboi și ocarină. Am primit acest dar de la tatăl meu, care era viorist. Acum este rândul nepoților să ducă mai departe tradiția. Nepoțica mea, Cristina, cântă, la cei patru ani și jumătate, la pianină. Sper să calce pe urmele noastre!...



CM® în două zile, 70 de testări!
SPORT

• Memorialul Aurel Vlaicu. Cele peste
30 de echipaje care participă la concursul 
interjudețean de aeromodele „Memorialul 
Aurel Vlaicu" se vor întrece, azi, la Țebea, 
în cadrul probelor de planor F2, A1 și B1. 
Competiția se va încheia duminică, când 
va avea loc și festivitatea de premiere în 
comuna Aurel Vlaicu. (C.M.)

Câștigătoarea barajului se decide azi, la
Timișoara (Foto: T. Mânu)

■ După ce Jiul „a scă
pat" de mulți jucători, 
a început adevărata 
întinerire a echipei.

Valewtin Neagu_______________
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Se pare că la Jiul Petroșani, această vară fierbinte înseamnă mai mult decât altele. Ne referim la faptul că, deși pentru unii este vacanță, la echipă este mare vânzoleală. Iar cuvântul de ordine este testarea. în acest sens, loan Sdrobiș, managerul general de la Jiul, a declarat că echipa din Vale, retrogradată în Liga a Il-a, a testat în decurs de' două zile 70 de jucători veniți din întreaga țară. „Pentru a avea de unde

alege, am testat 70 de jucători. Dintre aceștia, am oprit doar 16, cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani. Trebuie să precizez că acești jucători vor fi încadrați într-o grupă de elită pe care o voi avea în observație. De acum încolo nu vom mai trimite niciun jucător la CS Vulcan. Vom avea noi grijă de jucători așa cum este normal”, a spus Sdrobiș.Managerul a precizat că în această lună 21 de fotbaliști au semnat contracte cu echipa de seniori a clubului. „Punem mare accent pe tineri. Tocmai de aceea, voi aduce numai tineret aici la Petroșani și ne vom pune pe picioare o echipă foarte bună. După cum se știe, i-am promis patronului că-i voi face treabă bună și nu voi sta cu mâinile în sân. Așa că
Puțini dintre foștii jucători au mai rămas la Jiulne-am pus pe lucru. Deocamdată este bine că ne-am scăpat de jucătorii care nu mai doreau să continue la Jiul”.

Castelo, turneu în Ungaria

Două șanse din trei pentru 
Mureșul Deva

Deva (C.M.) - Mureșul Deva e la un pas de promovarea în liga secundă. Echipa antrenată de Gică Barbu are variantele vic- toriei sau a egalului în partida de azi, de la ^mișoara, cu Minerul Motru care va decide câștigătoarea barajului pentru promovare. „Va fi un meci greu și chiar dacă avem două șanse din trei nu consider că suntem fa vor iți. Am văzut meciul dintre Lotus Felix și Minerul Motru (scor 3-0 pentru Lotus n.r.) și adversarii noștri de azi au jucat mai bine, iar victoria celor de la Lotus a fost o întâmplare. Nici noi nu am Âicat strălucit în partida cu cei de la Lotus Qcor 1-0 pentru Mureșul n.r.), dar sper că vom avea o exprimare mai bună în teren cu Minerul Motru. fiu vom juca la egal, pentru că nu avem echipă pentru o astfel de strategie, ci vom încerca să ne impunem noi jocul. Nu sunt jucători indisponibili”, afirma Gică Barbu, antrenorul devenilor.
rmib/cm pbimAbhmi
Deva (V.N.) -Duminică, de la orele 10,30 și 11.30, șe 5 va disputa etapa a ll-a a Cupei Primăriilor la Fotbal.
lată programul complet al acesteia;^ -

Zona I, Vața de Jos \ ■ y.:'i__________________
Baia de Criș - Tomești; Vața de Jos - Luncoiu de Joș_ 

Zona a ll-a, Crișcior___________ - :____________
Bucureșcii Bradului - Buceș; Băița - Crișcior_____________

Zona a lll-a. Certei _________________
Certeiu de Sus - Hărău; Vălișoara - Șoimuș_____________

Zona a ÎV-a, Ilia______________________________________ __
Burțuc - Gurasada; Ilia - Zam________ _______________ ___

Zona a V-a, Dobra__________________________
Vețel - Lăpuqiu; Brănișca - Dobra__________________ ,

Zona a Vl-a, Băcla___________________________
General Berthelot - Turdaș; Rapolt - Băcia______________

Zona a Vll-a, Telluc_________________________
Peștișul Mic -. Boșorod; Lunca Cernii - Teliuc___________

Zona a Vlll-a, Geoagiu______________________
Romos - Mărtinești; Beriu - Orăștioara de Sus 

Zor Bretea Româna____________ .
Densuș - Bretea Română, Răchitova - Sarmizeqetusa 

Zona a X-a; Pui_____________________________
Sălașu de Sus - Rîu de Mori; Bănița - Pui____________ _

Zona a Xl-a, Ghelari_________________________
Toplița - Cîrjiți; Ghelari, stă

S , ■■ ■■   ■■■■■,.  ................... . ..... ..... . ....... . ........ .w   ......................d1

Apetri, un caz încurcat?Deva (V.N.) - Ovidiu Costeșin, directorul executiv al Universității Craiova, a declarat, marți, că atacantul de la Jiul Petroșani, •abriel Apetri, nu poate semna un contract mi formația Poli Timișoara fără acordul grupării oltene. „Fotbalistul a fost unul dintre jucătorii pe care i-am dorit în această vară, dar nu am ajuns la un acord cu Jiul Petroșani. Din câte știm, acum el este în probe la Timișoara. Trebuie să se știe însă că nu poate semna, pentru că avem 50 la sută din drepturile federative. Nimeni nu poate să negocieze fără acordul nostru. Trebuie să ne dăm acordul, iar dacă simțim că încearcă să treacă o sumă mai mică, nu
vom fi de acord. Chestiunea este că nici să-l
declare jucător liber nu vor putea, deoarece 
atât JiuL cât și jucătorul vor trebui să ne 
dea câte 200.000 de euro”, a mai spus 
Costeșin. După cum se știe, Apetri este în 
aceste zile în Ungaria, locul unde Poli

■ Campioana fotbalu
lui amator din Deva va 
participa la un turneu 
internațional.
ClPRIAN MARINUȚ________________________

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Echipa .Castelo, câștigătoarea Campionatului Municipal de Fotbal Amatori Deva, a ales să participe la un turneu internațional în Ungaria în locul prezenței la Campionatul Național de Fotbal pentru Amatori.„Participarea la Campionatul Național, programat în acest week-end la Buzău, ne-ar fi costat foarte mult. în schimb, la turneul din Ungaria, unde am fost invitați de niște impresari, cheltuielile sunt minime. Ne costă numai transportul până acolo, întrucât cazarea și masa ne sunt asigurate de organizatori. La
Tineri, dar buni

Deva (V.N.) - Două au fost surprizele plăcute ale primei etape a Cupei Primăriilor la Fotbal. Prima, remarcată de organizatori, este fair play-ul în care s-au desfășurat partidele. Puțini se așteptau la așa ceva. Mai ales că această competiție este la prima ediție. Totuși, a fost doar o etapă... Cea de-a doua se referă la arbitri și arbitraj. Din discuția cu Grigore Macavei, președintele Comisiei județene de arbitri, a reieșit că pentru această competiție au fost delegați aproximativ 70 de arbitri. Atenție însă. Nici unul dintre ei nu a depășit 20 de ani! Este un lucru important acesta. Cum la fel de important este și faptul că, deși sunt foarte tineri, arbitrii delegați au aut prestații bune și foarte bune. Notele acordate au fost de la 7 în sus. Desigur, s-au mai făcut și greșeli, dar acestea nu au influențat rezultatele. Se speră la același parcurs.

Castelo va participa la un turneu în Ungaria (Foto: T Mânu)competiția din Ungaria, Castelo se va prezenta cu o echipă îmbunătățită față de cea din campionat, la noi urmând să joace Ciprian Luca de la Minerul Lupeni și probabil Gabriel Molomfălean de la FC CIP și Daniel Ambruș de la Corvinul 2005”, afirma Ovidiu Filipaș, finanțatorul echipei Castelo.Cea mai bună echipă de fot

baliști amatori din Deva speră să joace in fazele superioare ale turneului din Ungaria și să se bată pentru premiul de 1000 de euro acordat echipei care va câștiga locul I. Misiunea nu va fi deloc ușoară, întrucât la competiție participă 24 de echipe din Ungaria, Italia, Serbia și România, formate din jucători amatori și profesioniști.

Cristina, igno
rată de FIFA

Vulcan (C.M.) - Arbitra Cristina Ionescu, din Vulcan a avut o surpriză neplăcută, când FIFA a dat publicității lista cu arbitrii care vor oficia la turneul final al CM Feminin care va avea loc în China, în luna septembrie. “Mă așteptam să fac parte din lotul pentru mondiale, după ce am arbitrat finala CM feminin din 2005 și am avut prestații valoroase la turneele din acest an, dar am fost ignorată. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu am primit nici o explicație”, afirma cu supărare Cristina Ionescu. Dacă Cristina a ratat prezența la CM, România va fi totuși reprezentată de Irina Mîrț (35 ani).

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 Cep-o’^mL până :r 23 iulie! Nu rata asemenea premii!

Ai visat să-ți schimbi mobila vechecu una modernă? Te-ai săturat să aștepți după mițloa>~elc 
de transport în comuo? CL îți rezolvă aceste pro.bleme. Câștigă în 24 iulie, j

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• Nu-i dezinteres. Tehnicianul loan 
Ovidiu Sabău a declarat, la Reghin, unde 
Gloria Bistrița se află în cantonament, că 
motivul pentru care va juca primul meci 
din Cupa UEFA Intertoto cu echipa a 
doua nu denotă din partea sa un dezin
teres pentru această competiție.

Capello și Real, la despărțire?
■ Presa iberică scrie că 
antrenorul „galacticilor" 
e ca și înlocuit de Bernd 
Schuster.

Vor la ei
Craiova (MF) - Condu

cerea clubului Universi
tatea Craiova a trimis o 
adresă la FRF prin care 
solicită ca meciul dintre 
reprezentativele Româ
niei și Olandei, progra
mat la 13 octombrie, în 
grupa G preliminară a Campionatului Euro
pean din 2008, să aibă 
loc la Craiova.
Chivu rămâne?

Roma (MF) - Administratorul delegat al clubului AS Roma, Rosella i 
Sensi, a declarat, joi, că ftindașul Cristian Chivu ar putea rămâne la echipa antrenată de Luciano Spalletti și în sezonul viitor.

Cristian Chivu (Foto: epa)

Cyril Thereau 
(Foto: EPA) 

La Rapid? 
București (MF) - Prin
cipalul finanțator al 
FC Rapid, George 
Copos, care s-a întâl
nit, joi, cu patronul 
FC Steaua, Gigi 
Becali, spune că 
negociază transferul 
atacantului francez 
Cyril Thereau la gru
parea giuleșteanâ. 
„îl vrem pe Thereau. 
Glgi cere 3 milioane 
de euro, dar noi con
siderăm că prețul 
corect este de 1,5. 
Nu vorbim despre 
Buga", a afirmat 
Copos la ieșirea de la 
întâlnirea cu Glgi 
Becali, care a a avut 
loc în imobilul 
patronului stelist din 
Aleea Alexandru.

Madrid (MF) - înlocuirea italianului Fabio Capello cu germanul Bernd Schuster la Real Madrid este considerată ca fiind un fapt împlinit de către presa spaniolă, în special de publicațiile sportive As și Marca, acestea dând asigurări că anunțul oficial va fi făcut luni.„Conducerea clubului Real Madrid se va reuni, luni, într-o adunare ordinară. După reuniune va anunța oficial că Schuster este noul antrenor la Real Madrid”, scrie As.„Capello va avea un apărător la această adunare, în persoana lui Pedrag Mijatovici (n.r. - directorul sportiv de la Real). Muntenegreanul a stabilit un raport asupra activității tehnicianului italian și va explica motivele pentru care mizează pe continuitatea

proiectului său. însă președintele Calderon a luat deja decizia sa”, scrie As.Jurnalul Marca scrie: „Cu Schuster vine... revoluția”. Bernd Schuster, care a participat la o emisiune radiofonică miercuri, nu a confirmat explicit că va prelua pe Real și la întrebarea: „Pre- contractul cu Real Madrid a fost semnat?”, el a răspuns: „Nu a fost semnat”.însă Schuster a mai afirmat că dacă a reușit un joc frumos cu fostele sale echipe, el ar putea face acest lucru și cu Real. „Toată lumea știe cum au jucat echipele mele. Dacă am reușit să fac un joc frumos cu Levante, Jerez și Ge- tafe, care sunt echipe modeste, și dacă nu reușesc să fac acest lucru cu Real, atunci înseamnă că nu știu nimic din fotbal”, a declarat antrenorul german.La rândul său, Capello, care mai are doi ani de contract cu Real, a anunțat că pleacă în vacanță în Tibet „cu

conștiința împăcată și cu certitudinea că și-a făcut bine treaba”.Capello, în vârstă de 61 de ani, sosit la Real Madrid vara trecută, a câștigat campionatul Spaniei la 17 iunie, primul din 2003 pentru madrileni, însă jocul prestat de echipă de-a lungul sezonului nu a părut a fi pe gustul președintelui Ramon Calderon.
Jongleriile lui Capello, pe 
„Santiago Bernabeu", par 
la final (Foto: EPA)

Ze K , încă o amendă

Irina Mîrț, la „mondiale"
București (MF) - Irina Mirț, în vârstă de 35 de ani, a fost inclusă de FIFA pe lista celor 23 de arbitri asistenți care vor oficia la Campionatul Mondial Feminin din China, competiție ce se va desfășura în perioada 10-30 septembrie.Irina Mîrț deține ecusonul FIFA din 2001 și a oficiat la Campionatul European Feminin U-19, din 2003, unde a arbitrat și finala, la Campionatul Mondial Feminin din 2003 (și finala), la CE Feminin din 2005, la Campionatul European Masculin U-19 din 2006 (și finala), iar în anul 2004 a arbitrat finala Cupei UEFA Feminin.

■ Jucătorul echipei 
campioane Dinamo nu 
s-a prezentat la 
pregătiri, așa că va plăti.București (MF) • Antrenorul Mircea Rednic a declarat, joi, că mijlocașul angolez Ze Kalanga va fi amendat pentru că nu s-a prezentat la reunirea echipei Dinamo în vederea reluării pregătirilor.„Pe câțiva jucători i-am învoit eu, Vali Năstase, George Blay, care a avut un accident cu mama lui, dar vor reveni mâine, Chiacu astăzi își rezolvă situația cu contractul, iar mâine toată lumea se va prezenta la vizita medicală. Ze Kalanga m-a anunțat că vine marțea viitoare. O să vină și va suporta consecințele. începând de azi, va plăti amendă, mi se pare normal, este un regulament de ordine interioară care trebuie respectat de toți. El nu este la prima abatere. îmi pare rău pentru el”, a spus Rednic.întrebat dacă Ze Kalanga va face parte din lotul echipei Dinamo pentru cantonamentul din Austria, Rednic a răspuns: „Până în Austria mai

Ze Kalanga l-a călcat, din nou, pe „coadă" pe Rednic (Foto: epa)este timp, întâi să-l vedem să vină în România”.Ze Kalanga a mai lipsit de la antrenamentele echipei Dinamo și în luna februarie. El a fost amendat cu suma de 2.000 de dolari, însă, în cele din urmă, sancțiunea a fost

anulată.La antrenamentul de joi al echipei Dinamo au fost pre- zenți 23 de jucători, lipsind Vali Năstase, Hristu Chiacu, Ze Kalanga, George Blay, A- drian Cristea, Florin Matache și Liviu Ganea.

Vieri, „la plimbare0, ciubui
Atalanta Bergamo a anunțat joi. că i-a 
reziliat contractul jucătorului Christian
Vieri, in vârstă de 33 de «i. care 
evolua la gruparea a» de la 30 
august 2006. Toco epa»
______________________________________________________ j

La atac
București (MF) - Gigi Becali a declarat că vărul său loan Becali este singurul impresar, ceilalți fiind „samsari și cioflingari” și a precizat că în cazul în care Ifeanyi E- meghara de la Poli Timișoara nu vrea să vină la Steaua, atunci îi va cere ‘ lui Marian Iancu să-i dea banii înapoi.„Am plătit pentru E- meghara. Trebuie să vină să facem contractul. Au venit impresarii, ce îi iau pe impresari să joace la Steaua? Dacă vrea să vină, dacă nu o să vorbesc cu Marian Iancu să-mi dea banii înapoi și să rămână la Timișoara. Iancu mi-a zis: «Dacă ai probleme cu el sau cu impresarii iți dau banii înapoi». Ce o să stau să 

; mă rog de Emeghera sau 
de impresari? Sunt niște 
papagali, niște impresari de doi lei”, a declarat 
Gigi Becali.

70 de jucătoriPetroșani (MF) - Managerul general loan Sdrobiș a declarat că gruparea Jiul Petroșani/ a testat în decurs de ' două zile 70 de jucători din întreaga țară.„Am testat 70 de jucători pentru a avea de unde alege. Din cei 70 am oprit 16 cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani. A- cești jucători vor fi încă- , drați într-o grupă de elită £ pe care o voi avea în ob- ’ servație. De acum încolo nu vom mai trimite nici un jucător la CS Vulcan. Vom avea noi grijă de jucători”, a spus Sdrobiș.loan Sdrobiș a precizat că în această lună 21 de fotbaliști au semnat contracte cu echipa de seniori a clubului.

loan Sdrobiș (Foto: fan)

Lance Armstrong, incriminat din noubricate”, a precizat Armstrong,■ Ciclistul american va fi 
în atenția publicului, după 
ce va mai apărea o car
te critică la adresa lui.Austin (MF) - O nouă carte a irlandezului David Walsh, cel care a mai scris două lucrări critice la adresa lui Lance Armstrong, suspectat de dopaj, va fi lansată pe piața americană la 26 iunie, ceea ce a provocat nemulțumirea fostului sportiv.„După cum era de așteptat, înaintea Turului Franței fac obiectul unui atac repetat, lipsit de fond, într-o nouă carte din care lipsește obiectivitatea”, a afirmat într-un comunicat Lance Armstrong, referitor la „From Lance to Landis” (De la Lance la Landis), carte în care Walsh scrie despre faptul că Armstrong s-ar fi dopat în Turul Franței.

Aceasta este a treia carte 
a lui David Walsh despre 
Landis, după „LA Confidential’’, 
scrisă in 2004 împreună cu fran
cezul Pierre BaDester, și _LA 
Official", publicată apu] trecut

„încercând să prindă din mers trenul publicității făcute în jurul ciclismului, Walsh scoate acum o versiune revizuită a primelor două cărți ale sale în franceză, care de altfel erau bazate pe acuzații nefondate, neadevărate și fa-
în vârstă de 35 de ani.„Acest ultim atac nu va fi diferit de primele două, care aveau ca scop câștigarea de bani pe seama mea și să îmi strice reputația”, a adăugat Armstrong.

Lance Armstrong primește încă o lovitură (Foto: hmv
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Vând ap. 2 camere (03)

. imo 'Fi
• contat 1, zona Miorița, contorizări, apă, gaz, 
preț un miliard patru sute milioane lei, tel. 
223336. (T)
• Deva, B-dul Decebal, bl. 15, et. 1, contorizări, 
repartitoare, neamenajat, preț 135000 lei nego- 

jabil, tel. 0723/288282. (T)
Mpnidecomandate, 50 mp, amenajat, ușă 
italică, gresie, faianță, 2 focuri, zona Mihai 
Viteazul, 118000 ron, tel. 0745/253413. (T)
• zona 22 Decembrie, et. 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(AO)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică, ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• semidecomandate, centrală termică, parchet, 
gresie+faianță, balcon ST 54 mp, et. 2, zona 
Miorița, preț 42000 euro neg., tel. 0742/019418. 
(Al)
• zonă centrală, parchet, centrală termică, 
balcon, ST 51 mp, instalații noi, preț 136000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
ES mp, centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
balcon, et. 3, P-ța Victoriei, preț 145000 lei, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

■ • urgent, zona Zamfirescu, amenajări moderne,
balcon, et. 2, preț 140.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Gojdu, et. 3, balcon, amenajări, 

. preț 130.000 RON, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zona Gojdu, preț 130.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
preț 120.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• circuit, bucătărie, baie, balcon, etaj interme
diar, zona Zamfirescu, preț 45.000 euro. tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, zona 
Magnoliei, preț 130.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, etaj 4, 
ocupabil imediat, zona Mărăști, preț 38.000 euro, 
neg., tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, apartament 2 camere decomandate,
52 mp, zona pieței centrale, etaj 1, bine 
«‘ținut, contorizări totale, vedere la stradă, 

modificări, preț 140.000 lei negociabil, tel. 
/165703,232808,0745/302200. (A4)

• zona Gojdu, bloc de cărămidă, cu balcon, 
centrală termică, termopan, parchet, fără 
modificări, preț 130.000 lei negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, tip logie, vedere 
la bulevard, bine întreținut, contorizări. fără 
modificări, igienizat, preț 43.000 euro negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/1657(12,232808. (A4)
• urgent, apartament 2 camere bd. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică, termopan, ușă 
galică, vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
Kșciabrl, tel. 0730/474275,0788/165702,232808.

• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, fa
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490.0788/158.483. 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366.07M/040.490.0788/158.483. (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)

• wgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• regent, apartament 2 camere în Deva, zonele: 
Progresului, bd. Decebal, Gojdu, Dorobanți, se 
oferă de la 120.000 lei până la 165.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață, tel. 
0730/474275,0740/535095,232808. (A4)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (A9'

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă, modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)

• circuit, balcon, parchet, gresie+faianță, ST 70 
mp, et. 3, Kogălniceanu, preț 164000 ron, neg., tel. 
0742/019418. (Al)
• zonă liniștită, etaj 1, balcon închis, centrală 
termică, parchet, preț 128000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță, 2 băi, balcon, boxă, et. 1, zona 
Dorobanți, preț 185000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Carpati, dec, garaj, boxă, CT, 2 băi, preț: 
90.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, etl, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită, uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidec., baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 bai. 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț: 65.000 euro, neg., tel. 
0745/367893. (A2) ■
• zona Dorobanți, etaj 2, decomandate, izolat 
termic și fonic, centrală termică, frumos 
amenajat și modificat, zonă liniștită, preț 82.000 
euro, negociabil, tel. 0740/535095,0788/165702, 
232808. (A4)
• zona Mărăști, decomandate, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4)
• etaj 1, bd. Decebal ■ Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,232808. (A4)
• zonă ultracentrală, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată, mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță, CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)

AICI POATE 
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SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE
AURORA I.F.N. S. A.

Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru:
• Demararea un<?r gfaceri • capital de lucru a Investiții
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate și fără activitate ! 
web: http7/www.aurora.com.ro

• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva. tel. 
231.800, (A9)
■ semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, 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: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• Brad, zonă centrală, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (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: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• +garaj, circa 600 mp, zona centrală, tel. 
0254/613366; 0788/040.490; 0788/158.483. (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)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită, tel. 0723/660160,211587. (A0)

• urgent, apartament 3 camere în Deva, zonele: 
bd. Decebal, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se 
oferă de la 180.000 lei, până la 230.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață, tel. 
0730/474275,0740/535095,232808. (A4)

Constituie un depozit la OTP Bank în perioada 
8 iunie - 6 iulie 2007 și vei avea parte de 
avantaje speciale

dobândă fixă pe toată perioada depozitului

depuneri ulterioare de bani, în orice moment 
dorești

O°/o comision de retragere în ziua expirării 
depozitului

www.otpbank.ro
0800 88 22 88
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a®. saa/aaa/sass aa.
cu aidlul In Calm Zarandulul, nr. SI A, rapracantati da Diractor General 

Ic. Alienai Carman.

ANGAJEAZĂ JURIST
Sa tan etudll In domeniu fl vechime. 

Saofară un salariu mntlvant fl bonuri da mail, 

Uniații la tnlafeni 02H/227.018. CV-urlla ia dapun la sediul firmei.

(98809J

^rriric*»'

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

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275,fax 218061.
Persoană de contact: Ovidiu Trufaș

E-mall: ovidiu.trufas@informmedia.ro

(63179)

• vând caaâ In Slmerla, 4 camere, bucătărie, 
bale, hol, pivniță mare, toate utilitățile, zonă 
foarte bună preț neg., tel. 0745/609389,260506. 
(T)
• vând vila P+1 în roșu, 150 mp+teren 4500 mp, 
priveliște deosebită, zona Sacarâmb, tel, 
0745/253413.(T)

• Deva, P+l, 3 camere, bale, balcon, teren 1600 
mp, apă gaz, canalizare, ocupabilă Imediat, tel. 
0722/564004, (Al)

• urgent, cază zona Bejan, cu 3 camere, bale, 
bucătărie, curte, grădina, sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență 
preț 130.000 ron neg., tel, 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• urgent In Devă 3 camere, bucătărie, bale cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Bred, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613 366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Irad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158,483. (A10)

• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșcl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
078E/158.483. (A10)
• șură, grâdkiâ, 2 ha teren, Herteștl, preț 
atractiv, telefon:0254/613.366. 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• curte, garai, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• tn Dealu Tantul, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613 366,0788/040.490.0788/158483. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366.0" 07W/1 —.483, (A10)

Cumpăr casa (14)

• tn Deva, zonă bună șl accesibilă, curte, 
grădină, de preferat construcție după anii '70, 
tel, 211587,0745/253862. (A0)

• urgent, oi grădină, Deva sau Slmerla, plata 
Imediat, tel. 215212. (Al)

i • bloc Ml, et. 1, ap. 7, contorizări, gaz. 
parchet, disponibilă imediat. 33 mp, Aleea 
Crizantemelor, preț negociabil, tel. 
0746/081009 sau 0723/809188. (nr. 
2/18.06.2007)

• decomandate, balcon închis, parchet, 
gresle+falanțâ, contorizări, zona Opera, ST 38 
mp, preț 93000 ron, negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• urgent, iemldecomandate, contorizări, 
ocupabllă Imediat, B-dul lullu Maniu, preț 78000 
ron, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent,tn zona Gojdu, 2 camere dec., baie, hol, 
modernizări, preț 78.000 RON. tel. 0740/013971. 
(A2)
e urgent, zone Decebal, etaj intermediar, st=37 
mp, modernizări, balcon, preț 87.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
e urgent, zona I. Maniu, dec., balcon, preț 90.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
e zona Dada, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă, 
cu convector, termopan, parchet, gresie, faianță, 
modificări la cameră, sau la schimb cu aparta
ment, 2 camere, tn zona Gojdu, se oferă 
diferență, preț 72.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702,232808. (A4)
o zona Kogâinlcoanu, stare bună, termopan, 
ușă metalică, gresie, faianță, contorizări, repar
titoare, bloc nou de cărămidă, ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,232808, 10/535095 (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

A
N
U
N
T
$

Primirii Oriftll organizează în data de 

17.07.2007 concurs pentru ocuparea poitllllll di 
fizio-klneto-teraple in cadrul proiectului de 
finanțare europeană „Centrul de urgență - servicii Inte
grate de recuperare".
Concursul constă în susținerea a două probe:
- proba scrisă
- interviu
Condițiile de participare la concurs, actele necesare

pentru dosarul de concurs și alte Informații sunt afișate la 
sediul Primăriei municipiului Orâștle șl ne slte-ul 
www.orastie.info.ro

(99851)

• dec. iau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului. Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(«)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
Case de vacanta (15)

• In Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etal Intermediar, plata se oferă în 
funcție de Ofertă tel, 211587,0745/786578. (A0)
• zona Mărăștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață, Inclusiv ultimul etaj, de 
preferință cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• urgent, garsonieră în Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, bd, Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei până 115.000 lei, în funcție de 
amenajări, etaj șl suprafață, tel. 0740/535095, 
0730/474275,232808. (A4)
• dea, zona Zamflrescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Dorobanți etaj 2, parchet, 2 băi, 
balcon, centrală termică, boxă, preț 250000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termici, 2 băi, balcon, 
boxă, et. 2, Dorobanți, preț 250000 lei, tel. 
0726/316796,0745/639022.(Al)
• decomandate, centrală termică, et. 2, zona 
Bejan, preț 48000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165702,0745/302200,232808. (A4) 
e decomandate, zona Eminescu, 100 mp, cu 
centrală termică, parchet, bine întreținut, fără 
modificări, preț 205.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703, 0254/232808. (A4)
o dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)

o urgent, tn zona Gojdu, etaj 1-3 (seml)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
e zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă, centrală 
termică, camere cu parchet, bale cu geam, bloc 
de cărămidă, preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587,0745/253662. (A0)

• p+l cu terasă în stațiunea Geoaglu Băl, preț 
convenabil, Informații la tel. 0254/241044, după 
ora 17.00. (T)
• vând cabană de lemn șl 2000 mp teren pe str. 
Roci (prelungirea Vulcan) tn Deva, tel. 
0720/400435. (T)

Vând case la tara (17)

Vând terenuri (21)

• 1 h* teren lângă Restaurantul Pacific, Intrare 
de pe DN7, toate facilitățile, tel. 0767/048633. (T)

• Intravilan In Deva, str. Aleea Cascadei (prelun
gire Vulcan), cu acces din două părți, S 2579 mp, 
preț 20 euro mp, tel. 0721/440271. (T)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• + garaj cu scară Interioară, Deva, 150 mp, 
centrală termică, termopane, amenajat occi
dental. 110000 euro, tel. .1777/«annz lsi)

• In miw unirea lângă Hațeg, preț nego
ciabil, tel. 0727/386660. (T)
• In intui Bretea Mureșană, preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T).

• 1 sărata alăturate, intravilan. Deva, st- 
Rod, CF, PUD (450mp=10ml FS=7500 euro și 
720mp=17ml F$=12000euro) informații la 
telefon 0722/282374. (nr. 3/1806.2007)

Vând case, vile (13)

• cală In Deva, construcție nouă D+P+l, sc 

700 mp, teren 530 mp; de văzut pe 

www.casasuper.home.ro. Tel. 0768/340262. 

(8/31.05)

N

romimo.ro
• In Deva sau schimb ou apartament 3 camere, 
etaj 1, loc central în Deva, plus diferență, tel. 
0254/215795. (T)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

• decomandată, 38 mp, zona Complex
Progresul, bloc nou, 850 mii., tel. 0745/253413. (T)

• urgent, Deva, Bulevardul luliu-Maniu, 34 mp, 
balcon închis, parenet, gresie, faianță, 78000 ron, 
tel. 215212. (Al)

CEHTfil/L B® AFACFWI

Centrul de Afaceri MASȚER
Organizează cursuri de:

•Fonduri structurale și de coeziune 
2007-2013: Metodologia de pregătire 
a dosarului de finanțare

•Achiziții publice 
înscrieri zilnic, între orele O- I <>. în 
limita locurilor disponibile, pana la 
data de: 30.06.2007masnas

Adresa contact: Deva, Udul 22 Decembrie Nr. 37 A

âff DIN JUDEȚ!!!
I

• vând cază șl anexe gospodărești 11 ha 
pământ In Muncelu Mare șl teren Intravilan 
In Vital, Informații telefon 0T40/011SJ2, 
0284/117821. (nr. V2LOUOO7)

• vând 6000 mp Intravilan, zona Strel- 
Câlan, la șonaua națională, Informații la 
telefon 2U42*. (nr. 1/2M6J007)

I

închirieri auto 
începând 
de la prețul de?

68 de lei

• Casă lemn, ST -1 ha, preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0780/158.483. (A10)
• Muuru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 2 caia, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040,490,0788/158.483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săveștl, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• casă șl teren 5 ari, Crlșclor, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• din lemn, cu 2 cam.+l ha teren, corn Buceș, 
tel. 02M/613366; O7«R/run.490:0788/158.483.(A10)

Vând garsoniere (19)

• Intravilan in Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp. la DN 7, 
utilități,preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 03 ha, DN 1, la 5 km. distanță de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040,490, 
0788/158.483. (A10)
• șoseaua (rad-Deva, 1800 mp. preț atractiv, 
telefon; 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșulul, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.48’ 'Al(

Cumpăr teren (22)
• Intravilan în Deva, pentru construcție casă 

' minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)

• 5 hectare, intravilan, la șosea. Deva sau împre
jurimi plata imediat tel. 215212. <A1)

Vând spații comerciale (25)
I

• mal multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662.(AO)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (AO)
• Deva, zonă rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcelă, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• In Deva, zona Eminescu ■ Bejan, parcele de 525 
mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 18 euro la 27 
euro/mp neg., teren parcelat, acte la zi, tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808. (A4)
• Intravilan tn Deva, zona Servis 700, suprafață 
de 2800 mp, deschidere de 16 ml, utilități, apă, 
gaz, curent, canalizare, poziție deosebita, preț 
29 euro/mp, tel. 0740/535095, 0788/165702, 
0254/232808. (A4)

• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de 
la 13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)

• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)

■

• zona Emlnncu. bl. 42. amenajat și apartament 
2 camere, zona Eminescu, et. 2, amenajat, neg., 
tel. 0741/196567. (T)

• urgent, Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 50000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• hală, In Deva, zonă industrială, 5-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel., 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)

• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)

• hală In Deva, toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (AÎ0)

• garsonieră sau apartament cu 2 camere. 
(ne)mobllate, pe termen lung, se oferă plata In 
avans șl garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)

• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală 
mobilat șl utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil In funcție de perioada, tel. 211587. 
0723/660160. (AO)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul iXetel șl contract pe termen lung, 
tel 0745/253662,211587. (A0)
• Deva, zona Piață, 50 mp, parter, occidental, 
centrală termică, termopane, pt. birou, cabinet 
sediu firmă 500 euro/lună tel, 0722/564004. (Al)
• gartonlarâ. Diva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)

• apartament 2 camere, Deva, mobilat, 
contorizări, 150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 1 cameră mobilat, preț 400 ron, 
tel. 0740/210780. (Al)
• bd. DecebaL 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2Î M
• bd, Dtcebal 2 camere, mobilat lux, utilat*1 " 

preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/30566,.* 
(A2)
• QoMu, 1 camere, dec., mobilat aragaz, 
frigider, mașină de spălat TV, CT, preț 250 euro 
+ garanție, tel. 221712.0724/305661. (Ai)
• M. Mnascu, 2 camere, dec, nemobilat preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal dwtox, 5 camere, 2 băl, 
bucătărie, amenajat și mobilat ultramodern, 
preț 650 euro, neg, tel 221712.0724/305661. (A2)
• sa Închiriază, urgent casă tn Deva, zona 
Horia. construcție nouă P+E. 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă amenajat 2 bto^ 
terase, kteal pt firmă, depozit en gros, s^a J 
firmă preț 1600 euro neg. teL 0723/251490, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• hală $-808 mp, H-33 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei 2 euro/mp, 
tel. 231300,0740/317314. (A9)

• apartament 1 camere dec, mobilat șl utilat stil 
occidental, pretabl I șl pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Băicescu, Deva, preț 350 
euro/lună neg, tel. 212.141,511.778 (A9)
• spațiu comercial amenajat S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• spațiu $-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• 800 mp hală In Brad. tel. 0254/613366:. 
07W'n40.49O- 0788/158.483. (A10)

■ IncNrtez temi pentru reclame publicitare, în
Spini, Inf. latei. 0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

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

Vând alte imobile (27)
• hală și 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)

[
• ofer spre Închiriere hală industrială In 
Brad, Str. Moților, amenajată, 700 mp folosi
bili plus birouri super dotate; bar, 
spălătorie auto, noi cu toate dotările afe
rente, fose septice, nisipator, separator 
grăsimi. Tel. 0729/942066, 0728/078090. 
(6/29.05)

Imobile chirii (29)

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV 
până în data de 5 aprilie la următoarea adresă de e-maii 
adrian.salageaneinformmedia.ro. telefon: 0720/400 453

Redactor web
pentru punctul de lucru din Deva

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

L
Cerințe:

• experiență în jurnalistică
• aptitudini de redactare în limba română
• abilități de comunicare
• cunoștințe de limba engleză
Constituie avantaj:

• cunoștințe de web design, HTML
• cunoștințe în prelucrarea de imagini
Oferim:

• loc de muncă dinamic și stabil
• colectiv tânăr
• infrastructură modernă

• primesc in gazdă tânără, tânăr, nefumător 
sau alte vicii; ofer condiții ireproșabiie: rog seri
ozitate. Tel. 0723/851439. (T)

Auto românești (36)
• vând Dada Pick-Up (Papuc), an 2004, motor 13 
Diesel, motor de Renault, Km 45000, tracțiune 
4x4 sau schimb, variante, preț 153 milioane, tel. 
0723/270348. (T)

Auto străine (37)
• vând Opel Astra, an 2001, model limuzină, 
motor 1,6, benzină-extrase full-Km 67000, carte 
service, ireproșabil, preț 7200 euro negociabil, 
tel. 0744/125690.(7)

Mobilier și interioare (47)
• vând urgent dulap, fotolii cu măsuță, 
bibliotecă mare, covor persan 3/4, bibliotecă 
mică, birou, lustre, covor 2/3, sobă teracotă la 
curent, informații la tel. 0723/851439.0)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând papagal rosella și agapomis, frumos 
colorați, preț negociabil, tel. 0720/400440.

• vând capre cu iezi Jetedmi, ar. 83, 
telefon 0254/246326. (m. <IUH»

Maica Paraschiva, binecuvântată de Dumnezeu vine în*1* 
ajutorul tuturor oamenilor lipsiți de orice speranță. 
Maica Paraschiva deschide cartea sfântă veche de sute 
de ani, vizionează cu exactitate trecutul, prezentul și 
viitorul prin cârtea sfântă
Sunt Maria și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Măicuța 
Paraschiva, care prin rugăciunile ei m-a vindecat de o 
boală fără speranță.
Anca din CSIan: aduc mii de mulțumiri Măicuței 
Paraschiva pentru câ mi-a dezlegat cununia.
Cristi din Simeria: Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 
Măicuța Paraschiva, pentru că mi-a alungat farmecele 
și blestemele din familie.
Sunt Vasile din Hațeg și Dumnezeu sâ o binecuvânteze 
pe Măicuța Paraschiva că m-a lecuit de beție.
Numai puterea și credința ei vă poate apăra de râu. 
Maica Paraschiva vă poate dezlega orice problemă ați 
avea legat de farmece sau blesteme, indiferent de gra
vitatea cazurilo-, ea deschide Cartea Sfântâ, telefonic, și 
rezolvă oe baza datelor de naștere și a numelui de 
botez, rezolvă ga-antat. tel 0748/946177

i

l

(99864)

RECLAME

mailto:ovidiu.trufas@informmedia.ro
http://www.orastie.info.ro
http://www.casasuper.home.ro
romimo.ro
adrian.salageaneinformmedia.ro
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SC TEX-OPTIM SRL TG. MUREȘ
PUNCT DE LUCRU BRAD

ANGAJEAZĂ CONFECȚIONERI 
ARTICOLE -TEXTILE

Oferim pachet salariat motivant! 
Informații la telefon: fM5.9l8@96.

■99448:

f SC Retezatul SA Deva,
Str. Depozitelor, nr. 11, vinde:

• 2 maflnl pr*|lt cafea, capacitate SOO kg/8 ore;
■ chlofc aluminiu demontat 22 mp;
• spațiu comercial 42 mp, Str. Scirlțoara, nr. 16, Deva;
• circa 2000 mp teren, aflat In Str. Depoeltelor, nr. 11;
■ teren ți depozit In Hunedoara, Str. Carpațl, nr. 68.
închiria»!:
• spațiu depozit, 650 mp. Intrare ramp* față;
• 400 mp spațiu depozltara-producțle, lila, Str. Libertății, nr. 

37A.
Relații suplimentare la telefon 0254/223.630, Intre orele 07-

15, sau 0726/548.304, domnul Carabas Tlborlu.

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

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:

Comemorări (76)

ANGAJEAZĂ

• VOPSITOR: 
experiență minimi;

• OPERATOR 
INJECȚII MASE

PLASTICE.
Informații supli

mentare la tal./fax: 
0254/236.522 

Mobil:
0751/060.657

(100142)

• vând pul ciobănesc carpatin, vaccinați și 
deosebit de frumoși, tel. 210900,0744/611145. (T)

Altele (61)

• vând 2 piese cu balotat paie, stare perfectă, 
aduse din Germania, preț negociabil, tel. 
0745/149797, sau 0788/153172. (T)
e vând fireaitrâ nouă in 2 canate, dimensiuni 
1,30/1,28 m, scânduri, vană din tablă zincată, tel. 
0254/215795. (T)
e vând lapte de vacă, proaspăt, cu grăsime 
3,5%, la preț avantajos, sub prețul pieței, 
Informații la tel. 0724/316174, Deva. (T)

• vând placâ grafică Dual view antlradeon 9550, 
256MB, tv-out, dvi-input, 128 bytes, slot AG P/PCI, 
drivere, cutie, 18 luni garanție, tel. 0724/884898, 
preț 180 ran. (T)

• vând urgtnt cântar 100 kg, tip Balanța 
Sibiu, aspirator mare Zanussi aer-apa. 
Imprimantă LX300 pe ace, aproape nouă, 
calculator, prețuri negociabile Deva, tel. 
0752/206785. (nr. 4/18.06J0C7)

Pierderi (62)

• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:6 lucru într-o echipă tânără și dinamică;6 mediu de lucru profesional și competitiv;6 salariu atractiv în funcție de realizări.
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. 8811.
Persoană de contact: Andrea Szancsali,

tel. 0724/388681
E-mail: andrea.szancsali@informmedia.ro <42048

Prestări servicii (72)
• ptardut cartMcat conformitate 0144 :a 
semiremorcă SLP8. sene oe 'aoncațe CAZAN 
Y1014, se- e de șasiu ET32P37C37C0C129.oe 
■‘nmatncula-e HO 80FGI. Se deda-â ml m-.

| • pierdut canat de asigurat pe numele Molnar
I Laszlo. Se declară nul. (nr. 2/21.06.2007)

■ BorazA . n zMc, WHn, 
ptnoa* Rafa. M am Sparta, 80 two, 
Portugal, âmla, hanța, Garmarta ți 
Bilgla, I team i, cu mașN comoda, 
dknattzata, modomo. Tal, 0700/218237, 
0726/500804,07S5/«835.(7/2«B)

Se împlinesc 6 săptămâni de la plecarea dintre noi a dragei noastre mame, bunică și străbunică
TIMIȘ FLOAREAmintirea ei vie, chipul ei blând și drag va dăinui în mâinile noastre mereu. Nu te vom uita niciodată, copiii Nelu, Marioara, Vasile, Nicolae și Iosif, nurorile, ginerele, nepoții și strănepoata. Parastasul de pomenire, duminică, 24 iunie, ora 10.00, la Biserica Ortodoxă din Reea, comuna Totești.

Lacrimi și flori pe al tău 
mormânt.

(Chit. 3005480)

Soția Margareta și fetele Mihaela și Gabriela anunță 6 săptămâni de la trecerea în neființă a celui care a fost un bun soț și tată
MIHAI CISMARUParastasul va avea loc la Biserica Buna Vestire pe data de 23 iunie 2007 la orele 9.00.

Dumnezeu să-i aibă 
sqfletul in pază!

HERAL CONSULT IPURL Orâștîe, lichidator judiciar al SC REFRACTARA SA, cu sediul în Baru Maro, str. Principală, nr. 314, jud. 
Hunedoara, CUI 2092884, organizează vânzarea prin licitat»» publică în data de 20.07.2007, ora 12.00, la sediul Tribunalului Hunedoara a
următoarelor bunuri aparținând societății:

Preț pornire licitafieNr. Cri. Nr. inventar Denumire

1. 1018 CLĂDIRE STAȚIE TRASFORMARE 57.179,86

2. 1020 STAȚIE APARATAJ SA2 8.079,62

3. 1021 HALĂ FABRICAȚIE PREPARATE AMES 152.500,44

4. 1022 STAPE APARĂTAJ ELECTROFILTRE 19.667,54

5. 1023 HALĂ UNII GARAJ 64.864,49

6. 1024 CLĂDIRE POST TRANSFORMATOARE 13.633,63

7. 1025 HALĂ PRODUCȚIE PRESARE 171.340,49

8. 1027 ATEUER MECANIC S9.599.47

9. 1028 CLĂDIRE LABORATOR 56.588,48

10. 1030 CLĂDIRE STAȚIE COMPRESOARE 31.950,26

11. 1031 CLĂDIRE STAȚIE POMPE 2.913,93

12. 1032 CLĂDIRE IND FT. 2 ' 9.440,64

13. 1034 CLĂDIRE IND. SA 3 22.004,40

14. 1035 CLĂDIRE ELECTROFILTRE 8.036,00

15. 1036 CLĂDIRE PROD. MONOBLOC 57.061,68

16. 1037 CLĂDIRE PSI 7.377,18

17. 1038 ClĂDIRE POD BASCULĂ CF 1.017,92

18. 1041 REMIZĂ LOCOMOTIVĂ 9.399,55

19. 1044 DIG SUBMERSAT PT. PROT. MAL 1,57

20. 1047 ÎMPREJMUIRE AERIANĂ 6.050,14

21. 1057 DIG DE APĂRARE ÎMP. INUNDAȚIILOR 12.975,25

22. 1066 CAMERĂ SUBTER. PT. DESCĂRCARE 3.661,97

23. 1067 INSTALAȚII EVACUARE APE ACCIDEN. 25,90

24. 1068 STAȚIE DRENAJ LA STAȚIE DESCĂRCARE 1.591,44

25. 1069 GALERII SUSȚINERE BENZI 1.103,12

26. 1070 EȘAFODAJ TRANSFORMATOR CU BA 453,22

27. 1080 INSTALAPE ELECTRICĂ DE FORȚĂ 5.204,12

28. 1081 DRUM INDUSTRIAL 151/48

29. 1084 POD CF 4.193,47

30. 1085 PODEȚ CFNR. 1 335,90

31. 1086 PODEȚ CF NR. 2 813,81

32. 1087 DRUM ACCES 1.462,27

33. 1088 REMIZĂ PSI 958,267

34. 1089 DRUMURI INTERIOARE 1.299,65

35. 1091 DEPOZIT DE MATERII PRIME 88.950,52

36. 1092 DEPOZIT SACI 18.984,24

37. 1098 UNII MANIPULARE VAGONEȚI 1.361,18

38. 1099 DEPOZIT ȘAMOTĂ 32.913,71

39. 1101 INSTALAPE ELECTRICĂ DE FORȚĂ 39.849,76

40. 1102 INSTALAPE HIDROTEHNICĂ 47,25

41. 1103 INSTALAPE TERMOENERGEPCĂ 0,63

42. 1104 FILTRU DE AER 1,06

43. 1112 INSTALAPE DRENAJ 474,88

44. 1115 INST. ELECTRICĂ ILUMINAT SIGURANȚĂ 121,92

45. 1117 CONDUCPE TRANSPORT BARBOPNĂ 124,99

46. 1120 EȘAFODAJ BANDĂ PIF 426,10

47. 1123 DRUM INDUSTRIAL 429,63

48. 1124 DRUM HALDĂ ZGURĂ 27,87

49. 1125 POD UNIE CF 2.578/47

50. 1128 PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ 174,86

51. 1129 ȘOPRON CU VATRĂ BETONATĂ Șl AC 147,25

52. 1131 NSTA1APE INCĂLZK REMIZĂ LOCO. 37,32

TOTAL

Ml w a»*, T.VA CareU d> M» ■ — Am.
r. N. BMcmc*. ir. 42, kL 0254-340807 0744/Ml781

981.996,97 fes

«5 b ererrtuaWor cumpărături la sediul fafodo-
0254-206241

• alimentează de minim 50 lei noi la Lukoil Brad 
și poți câștiga unul dintre cele 3 premii 
participând la concursul ce va avea loc în data 
de 15 iulie, (nr. 7/19.06.2007)

o caut urgent femeie pentru menaj In casă 
i (Germania ■ famRe română), transport, 

cazare și masă gratuite, 350 ewo/lunâ, toL 
0727/780686. (nr. BOUMJOOT)

• mamă a doi copii, mă ofer să fac menaj și alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase 
ofer și pretind seriozitate, informații la tel. 
0723/851439. (T)

• Organizări evenimente: nunti, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-url personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD, relații la teL 
0721/747411 sau 0721/614425. (nr. 
13/23J5J007)

• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm șoferi categoriile D și Dl, transport 
persoane. Relații la tel. 0254-231394, între orele 
08.00 și 16.00. (nr. 7/18.06.2007)
• angajez personal pentru magazin de biciclete. 
Informații la telefon 0744/575217. (nr. 
8/19.06.2007)
• societate comercială în con st rucți i angajează 
urgent muncitori necalificați și elevi peste 16 ani 
pe perioada vacanței de vara. Relații la telefon 
0722/319442. (nr. 5/20.06.2007)
• pompier specialist Hunedoara, 2 posturi, data 
limita 18,06, tel. 213244, între orele 9-16.

• portar, Orâștie, 1 post, data limită 25,06, tel. 
213244, între orele 9-16.

• portar, Simeria, 1 post, data limită 30,06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• pregătitor lansator confecții, Brad, 4 posturi, 
data limita 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.

• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 2 posturi, 
data limita 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 15,07, tel. 213244, între orele 
9-16.
• pregătitor piese incalțăminte, Hunedoara,16 
posturi, data limita 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• preparator conserve legume, fructe, Hune
doara, 1 post, data limita 25,06, tel.213244, între 
orele 9-16.
• psiholog, Hunedoara,1 post, data limita 
30,06,tel.213244, intre orele 9-16.
• psiholog,Hunedoara, 1 post,data limita
30,07,tel.213244, între orele 9-16.

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

(nr. 1/21.06.2007)

Au trecut 40 de zile de când ne-am despărțit de bunul nostru
IOAN BĂTParastasul de pomenire va avea loc duminică 24.06.2007, la ora 12.00, la Biserica Sf Nicolae din Cimitirul Ortodox Deva. Familia.

(nr. 3/20.06.2007)

Cu durere în suflet soțul Pădurean Nicolae, fiicele Angela și Sanda, ginerii Doru și Crinu, nepoții Marius și Costin anunță împlinirea unui an de la trecerea în neființă a scumpei soții, mame și bunici iubitoare
PĂDUREAN MARIAComemorarea va avea loc sâmbătă, 23 iunie, ora 9,30, la Biserica Ortodoxă de pe str. Popa Șapcă.

(nr. 7/21.06.2007)

Se împlinesc 6 săptămâni de la decesul scumpei noastre mame și soacre
FURTOS MARIAComemorarea va avea loc sâmbătă, 23 iunie 2007, ora8.30. la Catedrala Sfântul Nicolae din Deva.

Dumnezeu să o odihnească 
în pace!

mailto:andrea.szancsali@informmedia.ro


• Premieră mondială. O mamă a donat 
o parte dintr-un rinichi fiului ei de trei ani 
care suferea de insuficiență renală, 
operația având loc miercuri la Institutul 
de Urologie și Transplant Renal din Cluj- 
Napoca, în premieră mondială.

• Incendiu la azil. Zece persoane au 
murit, în cursul nopții de miercuri spre 
joi, într-un incendiu care a izbucnit la un 
azil de bătrâni din regiunea Omsk, din 
Siberia.

Poeții de la Guantanamo
Washington (MF) - O culegere de poezii scrise de câțiva prizonieri de la centrul de detenție din Guantanamo, Cuba, va fi lansat pe piață în august, în Statele Unite, a indicat editura Universității din Iowa. „Poems from Guantanamo. The Detainees Speak” („Poeme din Guantanamo. Vorbesc deținuții”) adună pe 84 de pagini 22 de texte scrise de 17 prizonieri. O parte dintre aceștia se află încă în închisoare. Traducerea în engleză și publicarea textelor, colectate de un avocat, Marc Falkoff, a fost supravegheată de ministerul american al Apărării, a indicat editura. Unele poeme au fost scrise cu pastă de dinți sau gravate pe capace de borcane din plastic cu ajutorul unor pietricele. Poeziile sunt pline de sentimente de furie, deziluzie sau întrebări. Culegerea a fost tipărită în 5.000 de exemplare.

. Solstițiu Ca înfiecare an, sute depetrecăreți au sărbătorit ieri solstițiul de vară la Stonehenge, în Marea Britanie. (Foto: epa)
Proiect criticat de UNESCO

Zahăr, nu ben-
■ w zina
Washington (MF) - O echipă de cercetători din Statele Unite a reușit să dezvolte o metodă de a converti fructoza, zahărul responsabil de gustul dulce al merelor și portocalelor, într-un combustibil care prin ardere poate furniza energie, potrivit unui studiu apărut în revista Nature. Acest combustibil lichid poate produce la fel de multă energie ca benzina și cu 40% mai multă energie decât etanolul. Cercetătorii spun că fructoza poate fi obținută direct din fructe și plante sau din glucoză.

Jurnal intim
Londra (MF) - Cântărețul Pete Doherty și-a publicat jurnalul intim în care dezvăluie relația sa turbulentă cu presa dar și detalii despre tumultoasa legătură pe care o are de mai mulți ani cu top modelul Kate Moss. Doherty a început să scrie acest jurnal la vârsta de 20 de ani.

William (Foto: EPA)

La 25 de 
ani
Londra (MF) - Prințul 
William al doilea 
Marii Britanii a 
împlinit ieri, 21 iunie, 
25 de ani, și și-a 
petrecut ziua de 
naștere în cazarmă 
fără a face nimic 
deosebit. Nici un 
eveniment special nu 
a fost anunțat de 
Clarence House, 
reședința tatălui 
prințului, Charles. La 
25 de ani prințul 
William este încă celi
batar, dar mai bogat, 
după ce a obținut 
acces la o parte din 
moștenirea lăsată de 
mama sa, prințesa 
Diana. Prințul și-a 
petrecut ziua făcând 
antrenament militar 
la Lulworth, lângă 
Dorset (sud).

■ Organizația a decis să 
nu colaboreze la proiec
tul celor șapte noi mi
nuni ale lumi.Paris (MF) - UNESCO s-a manifestat clar, miercuri, împotriva „campaniei mediatice” lansate de un organizator privat pentru alegerea „celor șapte noi minimi ale lumii”, pe baza voturilor intemauților, în a- junul sesiunii anuale a propriului său Comitet al Patrimoniului mondial. „în fața unei posibile confuzii care Var putea afecta imaginea, UNESCO dorește să reamintească faptul că nu există nici o legătură între programul (său n.r.) privind protejarea Patrimoniului! mondial și campania pen tru alegerea «celor șapte noi
De la secetă, la inundații

Puii de leu se numesc Kumai, Kiba și Kiburi și s-au născut la grădina zoologică din Magdeburg. (Foto: epa)

■ Grecia și România se 
confruntă cu seceta, iar 
în Elveția și Marea Bri
tanie sunt inundații.

Atena/Londra (MF) ■ Autoritățile din Grecia au anunțat, miercuri, că au luat o serie de măsuri împotriva efectelor valului de căldură care afectează în prezent țara. Toate spitalele țării vor intra în stare de alertă în cadrul planului denumit „Perseu”, a afirmat Ministerul Sănătății. Ele vor anunța zilnic numărul bolnavilor afectați de caniculă.Potrivit meteorologilor, la sfârșitul săptămânii temperatura va ajunge la 42 de grade Celsius și chiar 43 de grade în regiunea Tesalia, din centrul Greciei.
Secetă prelungităîn România, seceta a redus cu 40% producția de electricitate la Porțile de Fier și dacă

Culturi compromise în România
(Foto: EPA)

New Mill Lane, Marea BritanieFilmul tuturor timpurilor
£os Angeles (MF) - LungmetrajUl „Cetățeanul Kane”, în regia lui Orson Welles, se află în fruntea listei primelor 100 cele mai măi bune filme hollywoodiene ale tuturor timpurilor, realizată de Institutul American de Film. La zece ani de la prima listă a primelor 100 cele mai bune filme din istoria cinematografiei, Institutul American de Film rămâne constant și alege din nou ca ocupant al primului loc lungmetrajul lui Orson ■ Welles. Lista a fost dezvăluită miercuri seara pe postul de televiziune american CBS.

(Foto: EPA)

Gripa ai ara în Cehia
Praga (MF) - Autoritățile din Cehia au sacrificat, ieri, 6.000 de curcani la o fermă din estul țării unde a fost descoperit un focar de gripă aviară, a anupțat Administrația Veterinară de Stat. Armata, poliția și autoritățile veterinare au instituit două zone de carantină pe o rază cuprinsă între 3 și 10 kilometri în jurul fermei din satul Tisova, situat la 150 de kilometri est de Praga. Șeful Autorității pentru protecția animalelor, Zbynek Semerad, a declarat că deocamdată nu se știe dacă virusul aviar este de tip H5N1, contagios la oameni.Conform agenției cehe, Autoritatea Veterinară a precizat că va dura până astăzi pentru a stabili dacă în acest caz, descoperit la un curcan, este vorba despre tulpina H5N1.

minuni ale lumii»”, a declarat organizația într-un comunicat. Operațiunea lansată de regizorul elvețian Bernard Weber după distrugerea statuilor ^gigantice ale lui Buddha de la Bamiyan, Afganistan, de către talibani, în 2001, a primit voturile a peste 45 de milioane de persoane. La începutul campaniei au existat 77 de candidați, iar în finală au intrat 21 de construcții și monumente.„Deși a fost invitată să susțină acest demers, UNESCO a decis să nu colaboreze cu Weber la acest proiect”, a subliniat organizația.„Lista celor șapte noi minuni ale lumii va fi fructul unei inițiative private care nu va putea contribui în nici un fel la conservarea locurilor alese”, mai spune UNESCO.

Apele au adus ;i valuri de noroi în Unteriberg, Elveția (Foto: epa)se va prelungi, iar în același timp temperaturile vor urca și mai mult, ar putea determina închiderea reactorului nuclear de la Cernavodă, au declarat, miercuri, pentru Newsln, oficiali ai Hidroelectrica și Nuclearelectrica. Seceta prelungită a compromis deja sute de hectare de culturi agricole

din toată țara, iar canicula de zilele acestea nu face decât să mărească pierderile agricultorilor.
Blocați în locuințePloaia torențială a provocat inundații grave în mai multe regiuni din Marea Britanie, numeroase persoane fiind blocate în locuințe și autovehicule. Mai multe curse aeriene programate la aeroportul internațional Bristol au fost anulate sau redirecționate, după ce aeroportul a rămas fără electricitate, marți seara.Serviciile locale de pompieri și salvare au precizat că au primit sute de apeluri telefo

nice, la scurt timp după începerea ploii.Compania de electricitate EDF Energy a anunțat că ploile au avariat cablurile, câteva mii de clienți rămânând fără energie electrică, ompania a adăugat că depune eforturi pentru „a restaura alimentarea cu electricitate cât mai curând cu putință și în condiții de siguranță”.
Furtuni puterniceCentrul Elveției este afectat de furtuni puternice de miercuri seara, în principal în cantonul Schwytz, care nu s-a mai confruntat de zeci de ani cu astfel de intemperii. O persoană a fost grav rănită, iar o casă a fost doborâtă de rafalele puternice de vânt.Regiunea cea mai afectată este centrul cantonului, în special zona Einsiedeln, un centru de pelerinaj catolic. Alte zone afectate sunt Lacul Leman, precum și cantoanele Vaud și* Neuchatel, unde se înregistrează inundații. Autostrada Fribourg - Berna a fost inundată pe anumite porțiuni.

Acropole, Grecia (Foto epa)


