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Vremea va fi caniculara. Cerul va 
fi variabil.

Macaragista hunedoreancă
Hunedoara (C.P.) - O femeie din Hune

doara are, de 17 ani, o meserie mai puțin 
obișnuită. Este macaragistă. Pentru familia 
sa nu este un lucru neobișnuit, pentru că

patru persoane au aceeași 
meserie. Tatăl și soțul 
femeii au lucrat ca 
macaragiști, iar fiul o 
moștenește pe linie pro
fesională. Pe Marioara
Scorușan am găsit-o 

manevrând 
manetele 
macaralei ce 
se află în inc
inta Cate
dralei Orto
doxe, care se 
construiește 
în centrul 
municipiului 
Deva, /p.5

Amenzile nu 
mai sperie

Deva (C.B.) - Deși po
litia județeană a acordat 
de la 1.01.2007 și până în 
prezent 358 de amenzi la 
legea privind transportul 
'n regim de taxi, unele 
Arme care asigură acest 
tip de servicii, continuă 
să nu ofere clientilor 
condiții decente de trans
port. /p.5

Summit 
tensionat

Bruxelles (MF) - Cei 
27 de lideri europeni 
care au participat ieri la 
cea de-a doua zi de 
negocieri în cadrul unui 
summit UE tensionat, s- 
au despărțit fără ca dis
cuțiile lor să avanseze în 
vreun fel. /p.2

Principesa 
la Castel
Hinedoara (D.l.) -
Astăzi, în cadrul festi
valului de teatru ce 
se desfășoară la 
Castelul Corvinilor din 
Hunedoara, Teatrul 
Național din lași va 
prezenta, începând 
cu ora 20,00, piesa 
„Ivona, prindpesa 
Burgundiei". Intrarea 
la spectacol este 
liberă.

Castelul Corvinilor

Mai mulți copaci au fost doborați de o furtună puternică izbucnită in cursul nopții de joi spre vineri +■++ 
în diferite zone ale județului Hunedoara, circulația a fost blocată temporar pe anumite sectoare de drum

■ O furtună puternică a 
afectat mai multe zone 
ale județului Hunedoara, 
fără a face victime.

Deva (M.S.) - în urma fur
tunii nu au fost semnalate vic
time omenești, iar situația a

revenit la normal în cursul 
dimineții, după intervenția 
echipelor de la Inspectoratul 
pentru Situații de Urgentă 
(ISU) Hunedoara. Cinci copaci 
s-au prăbușit pe carosabil și 
au blocat temporar circulația 
pe Drumul National 7, între 
localitățile Ilia și Deva, arborii

fiind îndepărtați de pe șosea, 
în cursul nopții, de către anga- 
jatii ISU Hunedoara. Un alt 
copac a căzut, din cauza vân
tului puternic, la 10 kilometri 
de Hațeg, pe drumul care face 
legătura cu orașul Caransebeș, 
șoseaua fiind degajată după 
intervenția formațiunii de

pompieri voluntari din Hațeg, 
în municipiul Hunedoara, un 
copac a căzut pe o mașină par
cată pe o stradă din localitate, 
autovehiculul fiind serios 
avariat. Alti doi copaci s-au 
prăbușit la pământ în fata 
unui liceu și a spitalului din 
localitate, /p.3

Legendele de lângă noi
■ Troița din localitatea 
hunedoreană Peștișu 
Mare veghează de nouă 
ani drumul călătorilor.

Peștișu Mare (D.l.) - La 
intersecția dintre șoseaua Sân- 
tuhalm - Hunedoara și dru
mul Nandrului se află, de 
câțiva ani buni, o troită. Dru- 
marii care lucrează la refa
cerea radicală a drumului

județean care îi trece, de peste 
40 de ani, prin preajmă au 
avut grijă s-o protejeze, dar 
asfaltul e turnat până în gar
dul ei. Există posibilitatea ca, 
din cauza lucrărilor de fini
sare ulterioare, totuși troita să 
fie mutată. Cândva, aici 
aveau loc accidente de circu
lație, dese și inexplicabile. în 
1998 un grup de prieteni, când 
au aflat legendele locului, a 
hotărât să ridice aici troita

pentru a liniști sufletele zbu
ciumate ale celor morti în 
vechime. După ridicarea troi
ței, numărul de accidente a 
scăzut simțitor, dar bătrânii 
satului, care povesteau de 
năluci apărute în miez de 
noapte aici, au murit demult. 
/p.5
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Festival la Castel
Hunedoara (D.L) - De 

marți și până sâmbăta 
viitoare, la Castelul Cor
vinilor din Hunedoara se 
va desfășura Festivalul 
S.O.S. Castelul 2007. în 
program sunt cuprinse 
expoziții de fotografie, 
concerte de muzică me
dievală, de cameră, cla
sică, dar și jazz, rock și 
folk, /p.5

Țăranii, lipsiți de farmacii
■ Țăranii hunedoreni 
s-au resemnat cu ideea 
că-și vor lua medica
mentele de la oraș.

Certej (T.S.) - în anul de 
grafie 2007, farmaciile la tară 
sunt un lux. De altfel, nici la 
capitolul cabinete medicale 
satele hunedorene nu stau 
mai bine. în acest context, 
medicamentele folosite de 
bătrânii de la sate se reduc la 
ierburile pe care le culeg de 
pe imașul satului. Cam la atât

se reduce, dreptul constitu
țional al cetățeanului de la 
tară, care potrivit Constituției 
are garantat dreptul la ser
vicii medicale gratuite și 
decente. Cât despre farma
ciști, poziția lor e foarte 
fermă. O farmacie în satele 
izolate din județ nu este 
aducătoare de profit. Mai ales 
că acolo, nu există nici me
dici care să prescrie rețetele 
potențialilor clienti. Așa se 
face că țăranii așteaptă copi
ii de la oraș pentru a le aduce 
o pastilă, /p.3
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• Nivel minim. Cota de popularitate a 
președintelui George W. Bush a atins un 
nivel minim, cel de-al 43-lea președinte al 
SUA devenind astfel liderul american cel 
mai puțin popular după Richard Nixon 
(23%), potivit unui sondaj din Newsweek. 
Rata de aprobare a președintelui Bush es
te de doar 26%, cel mai scăzut nivel înre
gistrat de la începutul primului său man
dat în Ianuarie 2001.

Vrea prelun
girea misiunii 
in Afganistan

Montreal (MF) ■ Secre
tarul general NATO, 
Jaap de Hoop Scheffer, 
a făcut apel, joi, la for
țele aliate să continue 
misiunea din Afganistan 
împotriva Insurgenților 
talibani. „Dacă mă veți 
întreba dacă această mi
siune va continua? Răs
punsul meu este da”, a 
declarat Scheffer in ca
drul Forumului econo
mic internațional al A- 
merlcilor de la Montre
al. Canada a mobilizat 
un contingent de 2.500 
de militari în provincia 
Kandahar, in sudul Af
ganistanului, pentru a 
combate insurgența tall- 
bană. Mandatul trupelor 
canadiene se va Încheia 
în februraie 2009, dar 
Guvernul de la Ottawa 
prevede prelungirea 
mandatului.

Jaap de Hoop Scheffer
(Foto: EPA)

Christopher Hill
(Foto: EPA)

„Discuții 
fruc
tuoase"

Liderii europeni au participat Ieri la cea de-a doua zl de negocieri, în cadrul summltulul UE (Foto: epa)

Beijing (MF) - Chris
topher Hill, negocia
torul american în do
sarul nuclear nord- 
coreean, a declarat, 
.Ieri, câ a avut „discu
ții fructuoase" cu In
terlocutorii săi de la 
Phenian în cursul 
unei vizite Istorice în 
Coreea de Nord. HIII 
a făcut aceste decla
rații pe aeroportul 
din Phenian în timp 
ce se pregătea să pă
răsească țara, în ur
ma unei deplasări 
menite să relanseze 
procesul de denu- 
clearizare a dictaturii 
comuniste. El a de- 
darsrt că s-a îhtSInft 
ai ministrul norcko- 
reean de Externe Pak 
Ui-chun și cu adjunc
tul acestuia Kim Kye- 
gwan, principalul 
emisar al Phenianului 
în cadrul negocierilor 
multilaterale. Această 
vizită este prima 
efectuată de un ofi
cial american de rang 
înalt din 2002.

Schimburile de focuri sporadice au continuat în 
tabăra de refugiați (Foto: epa)

Libanul își proclamă victoria
Beirut (MF) - Libanul și-a anunțat victo

ria joi, în cea de-a 33-a zi de război împotri
va unui grup militant inspirat de rețeaua 
al-Qaida, în tabăra de refugiați palestinieni' 
Nahr al-Bared, adăugând că operațiunea sa 
militară în acea zonă s-a încheiat.

Confruntările dintre armată și militanții 
din tabăra Nahr al-Bared din nordul Liba
nului au reprezentat cel mai grav conflict 
intern din această țară, de la sfârșitul răz
boiului civil, în urmă cu 17 ani, și s-a sol
dat cu moartea a cel puțin 166 de persoane.

„Pot să transmit libanezilor că începând 
din acest moment operațiunea militară din 
Nahr al-Bared s-a încheiat”, a declarat mi
nistrul Apărării, Elias al-Murr.

Potrivit unor martori, schimburile de fo
curi sporadice au continuat în tabără, după 
anunțul lui Murr.
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Poziții divizate la summitul UE
■ Liderii europeni au 
participat la cea de-a 
doua rundă de negocieri 
în cadrul summituîui UE.

Bruxelles (MF) - Liderii 
europeni au participat ieri la 
cea de-a doua zi de negocieri, 
In cadrul unui summit tensio
nat, după ce prima sesiune de 
discuții, desfășurată joi, nu a 
permis trasarea contururilor 
unul nou tratat european.

Cei 27 de lideri s-au depăr- 
țit joi după ora locală 23.00 
(24.00 ora României), fără ca 
discuțiile lor să avanseze în 
vreun fel, iar cancelarul ger
man Angela Merkel s-a arătat 
foarte prudentă privind șanse

le de a ajunge la un acord. 
Pâlonezii cer ca sistemul de 

vot cu majoritate calificată, 
prevăzut in proiectul de acord 
H.............
Depunan eforturi 
consistente, pro
blemele nu sunt 
Încă rezolvate, dar 
toată lumea se 
străduiește.

Angela Merkel

........................... w 
pregătit de Merkel, să fie luat 
din nou în discuție în cadrul 
unei conferințe interguverna- 
mentale.

Gemenii Kaczynski, aflați 
la putere în Polonia, au făcut

din această problemă o obse
sie, pe fondul temerilor pri
vind o preponderență a Ger
maniei, ale cărei crime din 
perioada nazistă, comise in 
Polonia, le denunță.

Premierul britanic Tony 
Blair a cerut ca exigențele sa
le să fie „pe deplin satisfăcu
te”. Liderii francez, spaniol și 
italian au Încercat joi să gă
sească o soluție pentru câte
va dintre aceste cereri. Aces
te trei țări nu sunt însă dispu
se să cedeze în privința pro
punerii de înființare a func
ției de ministru de Externe.
O serie de probleme

Angela Merkel a declarat, 
ieri, in cea de-a doua zi a

summltulul, că există în con
tinuare o serie de probleme 
de rezolvat in privința Trata
tului european, dar a dat asi
gurări că depune eforturi in 
acest sens, alături de ceilalți 
lideri al statelor comunitare.

Merkel a Încercat să coiw 
vingă Polonia să ajungă la w 
compromis privind noul Tra
tat european. Președintele po
lonez „a blocat dezbaterea” 
prin excluderea oricărui com
promis privind dreptul de vot, 
a declarat premierul ceh, Ml- 
rek Topolanek.

Aceast lucru a determinat 
o serie de lideri să fie mul^ 
mai sceptici cu privire la sul9 
cesul negocierilor pe tema 
noului Tratat european.

Raportul CE între speculații
București (MF) - Comisarul 

european pentru multiling
vism, Leonard Orban, a decla
rat, ieri, ca există motive de 
„optimism prudent” în ceea 
ce privește conținutul rapor
tului Comisiei Europene pri
vind România.

El a calificat, totuși, într-o 
conferință de presă, drept 
„speculații” toate comentarii
le făcute în legătură cu conți
nutul raportului privind Ro
mânia, înainte ca acesta să fie 
adoptat.

„Am fost extrem de sur
prins de faptul că unii au 
spus că se va introduce clau
za, alții au spus că nu se va 
introduce. Am văzut o decla
rație a unui reprezentant al

Militanți al-Qaida, 
uciși în raiduri

Bagdad (MF) - Elicoptere 
americane de atac au ucis, 
ieri dimineață, 17 militanți 
înarmați ai rețelei al-Qaida de 
la periferia orașului Khalis, 
în provincia Diyala, din Irak 
a anunțat armata Statelor 
Unite, citată de Reuters.

Armata a declarat că per
soanele ucise se aflau în, jurul 
unei patrule a poliției irakie
ne.

Forțele terestre ale Statelor 
Unite, implicate într-o amplă 
ofensivă din provincia Diyala, 
au confirmat că cei 17 erau 
înarmați, precizând că nu e- 
xistă nici o victimă în rân
dul civililor.
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Comisiei Europene, pe care 
o regret foarte serios, care a 
spus că raportul va critica, 
într-un fel sau altul, justiția 
română, după un anumit mo
ment. Nu știu de unde dom
nul care a făcut aceste decla
rații știe acest lucru din mo
ment ce eu, colegii mei, cei 
care suntem chemați să ne 
pronunțăm asupra unui text 
nu am văzut acest text”, a 
spus Leonard Orban.

„Până miercuri, toate ches
tiunile sunt pure speculații”, 
a conchis comisarul euro
pean.

Comisia Europeană va pre
zenta, la 27 iunie, un raport 
privind progresele înregistra
te de România și Bulgaria.

PD și PLD pe liste separate
București (MF) ■ Vicepre

ședintele PD Cezar Preda și 
președintele executiv al 
PLD, Gheorghe Flutur, au 
anunțat, joi, după întâlni
rea echipelor de negociere 
ale celor două formațiuni, 
că democrații și liberal-de- 
mocrații vor participa pe 
liste separate la alegerile 
pentru Parlamentul Euro
pean.

Cezar Preda și Gheorghe 
Flutur au precizat că PD și 
PLD vor participa, „așa 
cum prevede legislația în 
vigoare”, separat la euroa- 
legeri, în contextul în care 
acestea au fost suspendate,

iar cele două formațiuni 
și-au depus deja listele de 
candidaturi.

„Noi avem misiunea de 
a elabora un parcurs teh
nic și un calendar al acțiu
nilor politice pe un calen
dar politic al anului 2007. 
Avem alegerile europene în 
toamnă și până atunci tre
buie să avem o colaborare 
fără reproș”, a spus Preda.

Liderul democrat a a- 
nunțat că PD și PLD vor 
statua în documente comu
ne o strategie de post-ade- 
rare, precum și rolul celor 
două partide după aderarea 
României la UE.

Eroul Necunoscut Președintele rus Vladimir 
Putin (centru) și premierul ucrainean Voctor Ianuco 
vici (stânga) au participat ieri, la Moscova, la ceremo
niile desfășurate la Mormântul Eroului Necunoscut. 
Rusia au comemorat ziua în care, în anul 1941, Ger
mania Nazistă a atacat Uniunea Sovietică. (Foto: epa>
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Rusia speră într-un 
acord cu SUA

Moscova (MF) - Rusia speră 
să ajungă la un acord cu SUA 
în problema instalării în Eu
ropa a elementelor scutului 
american antirachetă, a decla
rat, ieri, ministrul rus de Ex
terne, Serghei Lavrov.

„Am încheiat un acord pri
vind crearea unui grup caj| 
mun de lucru și vom depună 
toate eforturile necesare pen
tru ca aceste contacte să ofere 
rezultate”, a spus Lavrov.

SUA vrea să amplaseze în 
Europa elemente ale scutului 
antibalistic. Președintele rus 
i-a propus omologului ameri
can să utilizeze un radar din 
nordul Azerbaidjanului.
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* calBKfaKvflov. La Casa de
Cultură „Drăgan Muntean" Deva este 
deschis, azi, „Târgul de vară al colecțio
narilor", organizat de „Hobby Club" 
Deva. Târgul este găzduit în holul mare al 
iCasei de Cultură, între orele 7.00 - 13.00. 
Următoarea manifestare de acest gen de 
la Deva, va avea loc la 15.09.2007. (S.B.)

Acoperiș smuls de furtună
■ Pp lânnă altP daunp tului. O bucată din acoperișul■ Pe lângă alte daune 
suferite, un număr de 
58 de localități au 
rămas fără curent.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infornimedla.ro

Țara lui... cine 
poate!

Deva (M.S.) ■ Acoperișul 
unui bloc din Deva a fost 
smuls de furtuna izbucnită în 
noaptea de joi spre vineri, o 
parte din el prăbușindu-se 
peste mașinile aflate într-o 
parcare din imediata vecină
tate. Nu au fost semnalate 
victime, mașinile prezintă 
doar câteva zgârieturi, dar 
oamenii spun că s-au speriat 
foarte tare din cauza zgomo-

Să-l vezi pe deputatul Dan losif afir
mând pe un post de televiziune că 
trăim în {ara lui „cine poate oase roade" te 

lasă fără cuvinte. Păi cum îți permiți băi, 
deputatu' Iu pește, plătit clin banii noștri să 
freci menta prin Parlament, să spui con
tribuabililor că faci parte din lumea celor 
care pot! Oare oamenii ăștia, de care geme 
Parlamentul, chiar nu reușesc să înțeleagă 
că ne-am săturat de regimuri comuniste în 
care o cloacă de parveniți se consideră 
deasupra prostimii? Ce-ai făcut tu, băi par- 
lamentarule, ca să nu mai trăim într-o ast
fel de țară ? Andrei Banu

tului. O bucată din acoperișul 
de tablă a rămas atârnată 
peste balconul unui aparta
ment de la ultimul etaj. „To
tul s-a întâmplat în jurul orei 
trei noaptea. Am ieșit afară 
să văd ce se întâmplă, vântul 
bătea cu putere și ploua. Cine 
nu s-ar fi speriat în asemenea 
situații?”, spunea Andrei Ba- 
nu, unul dintre martori. Loca
tarii blocului afectat de fur
tună au chemat pompierii din 
Deva pentru a-i ajuta să deta
șeze partea de acoperiș care a 
rămas peste balcon. Furtuna 
din cursul nopții a mai rupt 
crengile câtorva copaci din 
oraș, angajații primăriei 
intervenind pentru degajarea 
zonelor în cauză.
Rămași fără curent

Un număr de 58 de loca
lități au rămas fără energie 
electrică din cauza unei fur
tuni puternice izbucnite în 
cursul nopții de joi spre 
vineri în mai multe zone ale 
județului Hunedoara. Din 
cauza vântului și ploii puter
nice au fost afectate 90 de pos
turi de transformare a ener-

La Deva, acoperișul de tablă al unui bloc a fost distrus

giei din zonele Brad, Ilia, 
Simeria, Călan, Orăștie, Cer- 
tej și, parțial Hațeg, au infor
mat reprezentanții companiei 
de electricitate Enel-Electri- 
ca Banat-filiala Hunedoara. 
Vântul a rupt izolatori și con
ductori electrici, iar crengile 
copacilor au căzut pe liniile

de transport ale curentului. 
Echipele companiei de elec
tricitate se află deja pe teren 
în vederea remedierii defec
țiunilor apărute. Se estimează 
că alimentarea cu energie 
electrică va reveni la normal 
cel mai târziu în cursul aces
tei dimineți.

Stau și mă uit cu silă la lista enormă de 
foști băgători de seamă de prin minis
tere care ocupă abuziv vilele de protocol 

fl^de prin București. Vreo 400. Și care nu vor 

cu nici un chip să le predea. Și asta pentru 
simplu motiv că legea nu are nici o valoare 
pentru ei. Pe lista chiriașilor de lux, o 
avem pe fosta procuroare Joița Tănase, pe 
fostul minsitru de Interne Vasile Blaga, pe 
Constantin Sava (ăla implicat într-un scan
dal sexual) și mulți, muiți, alții. Oameni 
plini de bani care și-au băgat picioarele în 
ea Lege și care continuă să plătească vreo 

flțIOO de euro chirie pentru o vilă cu opt 
camere. Ăștia sunt oamenii care conduc 
România. De fapt care au condus-o. Și de 
aia am ajuns unde am ajuns. Iar la orizont 
se arată alți halitori de ciolan. Iar asta pen
tru că încă trăim în țara celor care pot.

Inculpat în „Hydra", prins 
la granița cu Ungaria

Duminică, rezultatele la 
Testele Naționale
WDeva (S.B.) - Notele obținute de candidați 
la Testele Naționale vor fi cunoscute du
minică (24 iunie), până la ora 16.00. Ca să 
treacă examenele, elevii trebuie să aibă 
minim media generală 5. Elevii nemulțumiți 
de rezultatele obținute pot depune contes
tații între orele 16.00 și 20.00, urmând ca 
rezultatele finale să fie afișate pe 28 iunie. 
Notele vor fi schimbate doar dacă diferența 
între prima nota și cea de la contestații va 
fi de cel puțin 0,50 puncte, în plus sau în 
minus. în cazurile speciale, în care nota 
inițială a fost de 4,50 până la 4,99 sau peste 
9,50, după recorectare, nota finală este cea 
obținută la contestație, chiar dacă 
reprezintă mai puțin de 0,50 puncte. Dacă 
un candidat a obținut o notă mai mică de 5 
la una dintre probe, el este considerat 
respins. Media generală se calculează ca 
medie aritmetică, cu două zecimale, fără 
rotunjire, din notele obținute la cele trei 
probe scrise, respectiv patru pentru candi
dați care au susținut test scris și la limba 
și literatura maternă.

■ Unul din inculpații în 
dosarul „Hydra" a fost 
închis, după ce a încer
cat să fugă din țară.

Mihaela TAmaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Andrei Raita, cerce
tat în dosarul mafiei fierului 
vechi din Hunedoara este 
închis în Penitenciarul de 
Maximă Siguranță, din Arad, 
după ce polițiștii de la Punc
tul de Trecere al Frontierei 
Tumu, l-au prins în timp ce 
încerca să treacă frontiera pe 
jos, ieri, în jurul orei 17:00.

Inculpatul în dosarul „Hy
dra”, a ajuns până la graniță 
cu un taxi. Aici, le-a spus

vameșilor că intenționează să 
treacă granița pe jos, pentru 
că la doar câțiva zeci de metri 
îl așteaptă un prieten, care îl 
va duce la Budapesta. „Fiind 
cercetat în stare de libertate, 
Raita avea obligația ca, peri
odic, să se prezinte la Poliția 
Municipiului Hunedoara, con
form unui grafic pe care îl 
avea atât el cât și organele de 
poliție. Având în vedere fap
tul că în data de 21.06.2007 nu 
s-a prezentat la poliție, au fost 
declanșate verificări și inves
tigații pentru depistarea aces
tuia, rezultatul fiind negativ. 
Astfel, s-a solicitat în regim 
de urgență darea în consemn 
la frontieră Inspectoratului 
General al Poliției de Fron
tieră, precum și darea în

La momentul arestării în dosarul „Hydra"

urmărire generală de către 
Inspectoratul General al Poli
ției Române”, declară subco
misar Magda Popa, din cadrul 
IPJ Hunedoara. Măsurile de 
urgență prezentate mai sus 
au fost dispuse și datorită fap
tului că, tot în cursul zilei de- 
ieri, Judecătoria Hunedoara

l-a condamnat la 2 ani închi
soare pentru infracțiuni la 
regimul circulației rutiere, 
respectiv conducerea unui au
tovehicul pe drumurile pu
blice fără a poseda permis de 
conducere. în prezent, Andrei 
Raita se află în Penitenciarul 
de Maximă Siguranță Arad. :

Farmaciile la tară, un lux
A 1

■ în afara câtorva 
comune, nici un sat 
hunedorean nu dis
pune de o farmacie.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@infarmmedja.ro

Deva - Pentru cine locu
iește la țară, procurarea unei 
aspirine este o adevărată a- 
ventură. Și asta pentru că 
nici un sat hunedorean nu 
are o farmacie. Cât despre ca
binetele medicale.... nici vor
bă! Practic, fiecare sătean 
care riu dispune de o mașină 
proprie este „aprovizionat” de 
la oraș de către copii. Iar cine 
nu are această posibilitate se 
„drege” cu ierburi. “Suntem 
aici uitați de medici și de far
maciști. La noi vin doar co
piii cu câte o punguță de

medicamente și mai prepa
răm noi un ceai după rețete 
băbești, să ne însănătoșim”, 
spune Lucica Crișan din sat
ul Săcărâmb.
Ar fi foarte necesară

Ionela Gușe și Mărioara 
Răchită din satul Hondol simt 
însărcinate. „O farmacie ar fi 
foarte bună. Noi trebuie să 
mergem la Certej unde far
macia funcționează în cadrul 
cabinetului medical. Dar nici 
acolo nu este deschis tot tim
pul. Așa se face că ajungem 
atât de bolnavi încât trebuie 
să chemăm Ambulanța”, spun 
femeile. Și Claudiu din satul 
Săcărâmb este nemulțumit de 
situație. „Pentru mine că sunt 
tânăr, lipsa unei farmacii nu 
este așa de gravă. Dar sunt 
bătrâni care au nevoie de 
medicamente și nu și le pot

procura”, spune tânărul.
La această dată și situația 

unităților medicale din satele 
hunedorene este dezastruoa
să. Practic, medicii de familie 
nu-și deschid cabinete me
dicale la sate pentru că nu au 
profit. în aceeași situație se 
află și farmaciștii care văd 
afacerea ca fiind una foarte 
păguboasă. „O farmacie la 
țară mai mult consumă decât 
produce. Sătenii nu au bani, 
iar pentru o aspirină și un 
algocalmin nu are rost să 
investești”, consideră unul 
dintre administratorii unei 
farmacii din Deva. Pe de altă 
parte, Ministerul Sănătății 
Publice are în vedere elabo
rarea unui act normativ prin 
care să introducă o serie de 
facilități pentru farmaciștii 
care doresc să își înființeze 
unități în mediul rural.

Ionela Gușe

Potrivit statisticilor MSP, la 
ora actuală, în satele din 
România, funcționează 1.485 
de farmacii autorizate, la care 
se adaugă punctele de lucrij 
organizate în structura unor 
farmacii din mediul urbanț 
precum și drogheriile con‘- 
duse de asistenții de fiarma- 
cie. în acest context, repre
zentanții MSP apreciază că^ 
în 65% din localitățile exis
tente în mediul rural, asis, 
tența cu medicamente este 
asigurată.

Lucica Crișan Nicolae Popa Mărioara Răchită Claudiu T

mailto:tiberiu.stroia@infornimedla.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@infarmmedja.ro
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1763 - S-a născut Josephine Bonaparte, prima soție 

a lui Napoleon.___________________ ____________________________
1834 - S-a născut Alexandru Odobescu, prozator și 

Istoric. _________________
1846 - S-a născut George Sax, 
inventatorul saxofonului._________

1860 - A fost înființat Serviciul 

Secret al Statelor Unite ale 

Americli._____________________________
1910 - S-a născut dramaturgul 

francez Jean Anouilh (m 1987). 

1912 - S-a născut matemati
cianul Alan Turing, pionier al 

Informaticii.____________________________________________________
1927 - S-a născut Bob Fosse (foto), coreograf și 

regizor american de film («Cabaret») (m, 1987). 
1995 - A încetat din viață doctorul Jonas Salk, cre

atorul primului vaccin împotriva poliomielitei (n. 

1914).

VREMEA
19“ 32“
minim r maxim

Prognoza pentru astăzi
Cer senin, Termometrele vor înregistra 

temperaturi minime de 19°C și maxime de 
32°C.

Prognoza pentru două zile.
Duminică. Cerul va fi senin. Temperatura 

minimă va fi de 20°C, iar maxima de 33°C.
Luni. Cer senin. Se vor înregistra tempe

raturi minime de 13°C și maxime de 32°C.

Calendar Creștin Ortodox__________ ____________________
Sf. Muceniță Agripina; Sf. Mc. Ăristocleu preotul.

Calendar Romano-Catolic _________

Sf. Alice, m.

Calendar Greco-Catolic_____________

S Agripina, m (+ sec, III).

Apa
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Energie electrică ■ W

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 

electrice.

Gaz metan_____________________________ _
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

REȚETA ZILEI

Cartofi franțuzești la 
cuptor
Ingrediente: 500 g cartofi, 6 ouă fierte, 100 g unt, 
200 g smântână, 2 ouă, 200 g brânză, sau cașcaval, 

100 ml lapte, sare după gust.
Mod de preparare: Se spală cartofii și se pun la fiert 

necurățați, în apă caldă cu sare, se curăță de coajă 
și se taie felii. într-un bol se bat ouăle, cu laptele, 

sarea și smântână, tava se unge bine cu unt și se 

pun straturi de felii de cartofi, puțină brânză rasă și 

puțin din amestecul din bol. La sfârșit, pe ultimul 

strat, care trebuie sa fie din cartofi, se presară restul 

de cașcaval, unt și brânză. Se lasă la cuptor cca. 20 

minute.
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Soluția Integramal din numărul precedent: B-C-D-C - PATINATOR - laur - 
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT. 50 MM CÂȘTIGAT!
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dar să 
câștigi 50 lei dezlegând cuvinte încrucișate?
în perioada 5 - 20 Iunie, CL vrea să continui 
să-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate Integrantele apărute 
tn această perioadă, realizează o colecție și tri
mite-o alături de talonul completat, pe arfresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 28 Iunie.

In 28 IUNIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

I Nume............................................qL
! Prenume.................................... 1
[ Adresa........................................ J
! .......................Tel........................ !
j Localitatea................................. |
î Sunteți abonat la Cuvântul liber’

DA □ NU □
cuvânm Ennaaj

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați! inform Media șl nici rudele acestora de gradele I șl II. 
Extragerea va avea loc în 28 Iunie, ora 14. la sediul redacției
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban

HOROSCOP

O

Berbec

Sunt favorizate întâlnirile de afaceri șl relațiile cu cel 
apropiați. Vă întâlniți cu o persoană pe care nu ați văztâ- 
o de mult.

Taur _ ____

S-ar putea să aveți mici dificultăți în cămin, dar se vor rezdW 
va rapid. Puteți să detensionați atmosfera. După-a miază va 
regăsiți buna dispoziție cu prilejul unei vizite la prieteni.

j ' • ' ț :■
Gemeni _ __ ____ ______________

O problemă sentimentală din trecut poate reveni în actu
alitate. Nu e exclus să vă certați cu partenejffl. Calmațl- 
vă, pentru că puteți avea reacții necontrolate.

Rac

Problemele sentimentale cu care vă confruntați ar putea 
să vă creeze o stare de confuzie. Vă sfătuim să nu încer
cați să vă descurcați singur.

Leu

O persoană tânără din familie îți va face o mică plăcere 
azi și te va invita la o discuție la capătul căreia veți 
punct animozităților. Veți avea succes pe taafe planurile.

Fecioară _ _ __ __ _ ____

O problemă de familie se rezolvă azi în mod fericit. Este 
posibil să aflațl multe lucruri noi care vă vor surprinde, nu 
numai plăcut, din nefericire.

Balanță . . _....

Cu puțin tact poți depăși o situație de criză apărută pe 
neașteptat. Nu lăsați pe alții să găsească soluții la pro
blemele dumneavoastră.

Scorpion

Astrele par să facă o problemă de familie Impasibil de rezol- 
vat, dar o prietenă vă vine în ajutor. Așteptarea unor 
schimbări vă face activă

Săgetător

Unele persoane depind de dumneavoastră, dar trebuie S^ 
faceți în așa fel încât problemele să fie o prioritate. hț 
lăsați timpul să treacă!

Capricorn _______

Nu vă schimbați părerea în legătură cu o hotărâre. E dlfi- . 
cil să fiți convins să lucrați în echipă, deoarece consldeațl 
că putți face lucrurile să meargă mai bin^.

Vărsător ___ ________________

Mult de muncă chiar și în week-end, dar de această dată 
va merita efortul. Partenerul.de viață este posibil să se simtrt» 
puțin neglijat din această cauză. Bl
Pești ____________

Aveți grijă astăzi la tendința ta de a cheltui mulțl bani. 
S-ar putea ca norocul peste care ați dat acum să nu fie cu 
dumneavoastră chiar așa de mult timp.

7:00 Fascinația zborului
(doc.)

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

Disney (SUA) 
9:00 Phil din viitor (s
El comedie, SUA)

9:30 Hai Hui prin Europa i 
10:00 Arta lui Noe 

10:30 Călătoria vieții (doc.
Anglia, 2005) 

1130 Cinemaniadi 
12:00 Cartea europeană.

Club 27 
12:35 Festivalul National de i

Folclor, București
2007. Transmisiune 

directă
14:00 Jurnalul TVR 

14:20 Eveniment APTR. Dinu
Pillat - Calea Regală > 

15:25 Festivalul International 
de Teatru, Sibiu 2007 

16:00 Villa reale din Milano 
16:20 Parfum de glorie: Titi

Aur
16:50 Faimoșii cu Măruță și

Moga (r) 
18:00 Teleencidopedia 

19:00 Jurnalul TVR. Meteo.
Agendă Sibiu 2007

I 
20:10 Surprize, surprize...

Anul 9... Prezintă 

Andreea Marin Bănică.
Prima parte 

21:50 Jurnalul TVR (r) 
22:10 Surprize, surprize...

Anul 9... Partea a ll-a 

23:10 Profesioniștii 
0:10 Nemuritoarea
l •’ (acțiune/SF, Franța, 

2004). Cu: Linda 
Hardy, Thomas 
Kretschmann. R.: Enki 
Bilal

200 Jurnalul TVR (r).
Meteo. Sport Agendă 

Sibiu 2007 (r) 
250 Fiul meu, fanaticul (r) 
13 (dramă, Anglia/Franța,

1997). Cu: Om Puri, 
Rachel Griffiths, Akbar 

Kurtha
*20 OBârâ «ți (r) 
SclO FestfaU rtem^wv 

Tartu Qâi

7:00 Samurai Jack 

(desene animate) 
7:30 Călătoriile lui Slndbad 

(desene animate) 
8:00 Știrile ProTv. Ce se 1 

întâmplă doctore?
10:00 Triunghiul morții

(film, r) <
12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 

13:15 Crimele din Midsomen 
□Accident fără urme > 

(thriller, Marea Bri- 
tanie, 1997). Cu: John ’ 
Nettles, Daniel Casey, 1 

Jane Wymark, Laura 
Howard. R.: Jeremy Sil- 
berston

15:45 Steel (acțiune, SUA, 
01997). Cu: Shaquille 

O'Neal, Annabeth ; 
Gish, Judd Nelson, 
Richard Roundtree. R.: 
Kenneth Johnson

18:00 Xena, Prințesa
0 războinică (ep, 4, 

aventuri, SUANoua 
Zeelandă, 1995) 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport ’ 

Vremea

2030 Luptă dublă
H (acțiune, SUA, 1995). 

Cu: Mandingo Warrior, 
Braford Tatum, David 

Huggins. R.: Jonathan 
Winfrey

2230 Urmărire In Tokyo
□(acțiune/comedie, 

Hong Kong, 2000). Cu: 
Kelly Chen, Hiroshi 
Abe, Tony Leung Chiu 
Wai. R.: Jiongle Ma 

(h45 Proiect Cobra III 
0(thrilier/SF, Statele 

Unite ale Americii, 
1995).
In distribuție: 

Sam Bottons, 
Musetta Wander, 
Frank Zagarino, 
Christopher Neame. 
R.: John Eyres 

MSLipiiUAffikn, r) 

«30 Pro Motor (r) 
««nmferfnlM-

6:45 O zi cu noroc (film, r) 
8:30 în gura presei, cu 

Mircea Badea
9:30 Casa de piatră 

10:00 Roata de rezervă 
10:30 Comedia animalelor

(serial)
11:15 Desene animate: Ani- 

max: Slimer și 
vânătorii de fantome 

12:00 Desene animate: Jetix: 
Piloții Nascar

13:00 Știri 
13:15 Felicia 
14:00 Opt reguli simple (s) 
14:30 Justițiarii Vestului (s, 
0 western, SUA 2003).

Cu: Tom Berenger, 
Peter O'Meara, Amy 

Carlson 
15:30 Cadavrul din piscină 

U (mister, SUA, 2004).
Cu: George Hamilton, 
Elizabeth Pena, Justine 

Bateman 
17:15 Realityshow: Bah- 

mufeanu și Prigoană - 

Povestea continuă (r) 
18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport

Meteo

2030 Arta războiului
H (acțiune, SUA, 2000). 

Cu: Wesley Snipes, 
Donald Sutherland, 
Maury Chaykin, Anne 
Archer, Michael Biehn. 
R.: Christian Duguay 

23:30 Ochi de înger (dramă, 
fflISUA, 2000). Cu: Jen

nifer Lopez, James 
Caviezel, Jeremy Sisto, 
Sonia Braga. R.: Luis 
Mandoki 
lntr-o noapte, când 

urmărea un asasin, 
polițista Sharon Pogue 
e salvată de un strain 

chiar când răufăcătorul 

era gata s-o omoare.
130 Concurs interactiv 
230 Săptămâna financiară

(r)

300 Desene anmate: 
Mc Copi de ia 402; 
Jason s eroi mmteki,

, 7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
ș Vacanța perfectă (doc.) 8:00 
i Fata din viitor (s) 8:30 Mega- 
; tehnicus 9:00 Arta supravie
țuirii (r) 9:30 Natură și aven

tură 10:00 Via sacra 11:00 

Liber pe contrasens 12:00 EU
RO Case (r), 12:30 Bugetul

5:00 Clona (r) 7:00 Răzbuna
rea Victoriei (r) 9:00 Cântec de 
iubire (s) 11:15 Un medic în 
familie (s) 12:30 Al șaptelea 

cer (s) 13:30 Prizoniera (s) 
14:30 Iubire ca în filme (r) 
15:30 Răzbunarea Victoriei (s) 
17:30 Poveștiri adevărate ș

06.30-07.00 Observator
16.30-16.45 Știri locale W*

meu (r) 13:00 Arena leilor (r) 
14:00 Miracole (s) 15:00 D ale 
Iu' Mitică (r) 16:00 Bazar (r) 
16:30 Autostrada TVR. Mag- ! 
azin regional 18:00 Jurnal 
regional 18:35 Verdict: crimă! 
(s) 19:25 Europa altfel 19:40 

Să vorbim despre cinema 
20:10 in umbra legii (s) 21:00 

Ora de știri 22:10 Martorul 
tăcut (s) 23:10 Legea pămân
tului (dramă, SUA, 1999) 1:25 
Liber pe contrasens (r) 2:20 
Muzica la maxim (r) 3:15 Ver-

18:30 Betty cea urâtă (s). Cu:) 
Ana Maria Orozco, Jorge 
Enrique Abello 20:30 Nu mă 
pot căsători cu tine! (roman- ! 
tic, SUA, 2000). Cu: David Ha- 
sselhoff 22:30 Clona (s). Cu : 
Murilo Benicio, Giovanna * 
Antonelli 0:30 Prizoniera (r) 
1:30 Poveștiri adevărate (r) 
2:30 Lori (divertisment) (r)

i■'
7:30 Desene animate 8:00
Quizzit 9:00 Copiii de la 402 
(d. a.) 10:00 Imobiliare Blitz 
11:00 Autoforum 11:40 Tele 
RON 13:00 Sport, dietă și o 
vedetă 13:30 Interviurile 
Cristinei Jopescu 14:30 S.O.S.

11:10 Viată de familie (come
die, SUA, 2005). 12:50 Răzbu
nare în pijamale (comedie, 
SUA, 2004). 14:20 Regii și 
regina (dramă, Franța, 2004). 
16:50 Agent fără voie (come
die, SUA, 2005). 18:15 Beau
ty Shop (comedie, SUA 2005). 

20:00 Dă-te mare și tarei 
(comedie, SUA 2005). 2200 
Povestea lui Johnny Cash 

(biografic, SUA, 2005). 0:15 
Alien vs. Predator (horror, 
SUA, 2005). 1:55 Dragoste 
mare - Sistemul de alarmă (Ep. 
3, dramă, SUA 2006).

diet: crimă (r)

>
10:00 Scarlet Pimpernel (s) 
11:00 Poftă bună cu Jamie
Oliver (doc.) 1130 Agenția de ) Salvați-mi casa (r) 1530 
turism 12:00 Andreea Știe! Schimb de mame (r) 17:00 Te 

12:30 Fit & Chic 13:00 Tibanu' 
13:30 Pet Zone 14:00 Re
voluția (dramă război, SUA 20:00 La graniță (dramă 
Anglia/ Norvegia, 1985) 16:00 romantică/război, SUA Ger-, 

• Cei trei care au speriat uni- i mania) 2230 Spargerea (ac-
versul (com.) 18:00 Baronii (s) țiune/thriller, SUA 2002) 030 
18:30 Știri Național TV 19:45 Pasiune în miez de noapte 
Duplex Freshmania (live) ) (thriller erotic) 2:30 Sunset ) 
20:00 Jara Iu' Papură Vouă 

(div.) 20:15 Contra cronome
tru (corn.) 22:15 Fără scăpare
(thriller)

crezi mai deștept? (r) 18:00 < 
Focus 19:30 Camera de râs ;

mania) 2230 Spargerea (ac- i

Beach (s)

12:15 Aeroport '79: Concord 
(film, r) 14:30 Doi bărbați și 
jumătate (r) 15:00 Ruleta des
tinului (r) 16:00 Iubire în lumi
na reflectoarelor (s) 17:00
Tinerețe fără bătrânețe (SF, 
România, 1986) 1900 Rebel 
în California (s) 20:00 Enter
tainment News 2020 Point 
Pleasant (ep. 13, dramă, SUA 
20051 2130 Doi bărbați și 
r rvtate :si 2200 - rrc c.

s 2300 . -ccst’ a

7:30 Azi, mâine (doc.) 8:00 
Lumea poveștilor nemuritoare 
9:00 Top Fan X (r) 10:00 Vis 
de vacanță 10:30 La limită 
11:00 Hobby Mix (r) 11:30 
Euromaxx (doc.) 12:00 Docu
mentar 13:00 Fan X 14:00 
Destinații la cheie. Călătorii în 
străinătate cu Theea 1430 
Pasul Fortunei (r) 16:00 
Esentze 1700 High Life (r) 
18:00 Briefing. Știrile săptă
mânii 1900 lancu Jianul hai
ducul (aventură. România, 
’• 961121 00 ViâcanJ (acțxme. 
SUA 19971 2300 Tru Ca*ng

11:00 Realitatea de la 11:00 
11:10 Ultima oră (r) 13:10 
Money Express 14:00 Realita
tea de la 14:00 15:00 Realita
tea de la 15:00 1520 Fabrica 

16:00 Realitatea de la 16:00 

16:30 3 x 3 17:05 3 x 3 18345 
Jurnal sport 19:15 Ediție spe
cială 20:00 Realitatea de la
20:00 20:10 Eurosceptici, cu 
Adrian Ursu 22:00 Tănase și 
Dinescu (talk-show) (r) 23XJ0 
Realitatea de la 23:00 2U& 
Jurnal de mare audientă 2(9 

Realitatea de la 24:00 ""

10:00 Curse 11:00 în viteza a 

cincea 11:30 X-Testers 1200 
Cum se fabrică diverse lucruri? 

13:00 Dependenți de cas
cadorii 1400 Cascadorii ca-n 
filme 15.-00 Vânătorii de mitiai 
1600 Brainiac 1700 Cum se 
fabrică? 18XX) Revoluția iPod- 
ului 19X30 Automobile ameri
cane recondiționate 2000 

Montagne-russe 21X30 Dr. G 
22X30 Adevăratul loc ai aimi 

Justiție fugară 23X0 Am 

stțxaMețtet imei tunori de 91 
kg 2*00  La u> pas de moarte

Partenerul.de
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otiofiale.ro Drumul „oaselor" spre Peștiș
Dm ©.I.) - fost site ara ca scop declarat de a aju
ta In luarea unei decizii corecte referitor la profilaxia 
boMor cu transmitere sexuala $1 în prevenirea sarcinilor 
nadorite, ttd glsițl $1 o Istorie a anticoncepționalelor.

■ La baza drumului 
Hunedoara-Sântuhalm 
a fost folosit și pământ 
excavat din cimitir.
Dana Ioan______ _____________
din«.loan@lnformmedla,ro1 euro______________________ 3,1774 lel_ r-

1 dolarul SUA____________________ 2,3666 leP |
1 gram de aur 49,6204 lei k<

■ DN MHi Slcimai - Dobri;
■ OKI 86: Biela - Hațeg:
■ DN 8B7: Hunedoira - Hfigelat:
- Deva: B-dala Dacabil, 22 Decambrii. Nlcolae Bllces- 
cu. Silea Zirindulul ;i itr. Mihal Emlnescu 
Amplasarea radarelor Ir date da 24,06.2007:
- DN li Sicimij ■ lila - ratlrljtl - Zim;
- DN 7: Grijile;
■ DN Ml Cilan - Ha|eg;
■ DN HZ: Hunedoara,
- Danei B-dele Decada, 22 Decembrie, Nlcolae Bllces- 
cu. Oalei Zirindulul ;l str. Mlhal Emlnescu.

Peștișu Mare - Bătrânii sa
tului povesteau că in urmă cu 
mai mult de 50 de ani In zona 
in care se află acum inter
secția dintre șoseaua Hune
doara - Sântuhalm șl drumul 
Nandrului noaptea auzeau 
tropot de cai înhămați la 
trăsură, clinchet de clopoțel 
și, cine se încumeta să iasă 
din casă, vedea uneori două 
năluci cu pălării și mantii 
lungi și negre. Nălucile igno
rau pe oricine care ar fi vrut 
să le iasă In cale, dar oa
menii, temători, se fereau, în 
general, să se apropie de ele. 
Poveștile bătrânilor însă au 
rămas îngropate doar în me
moria câtorva, pentru că oa-

HUNEDOARA
Farmacia .Green Line”, non-stop, Bd. Dada, 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.

Pr. Dorian Oneț

j?5?........ ....u...^.......

Societatea Preț > Variație
închidere (lel/acț) (%)

Concert la Biserica Immaculata
ills 4,1000 +2,50
SIF4 2,5700 +4,47
SIF1. . 3,6500 +3,11
SIF3 2,4900 +3,75

2,4300 +3,85
SIF5 4,0000 0,00
SIF1 3,5400 0,00
SIF2 3,5200 0,00
RuNIci realizata de SVM IFB FiNWEST SA Deva, b-dul
Dl JtL J. bl.R, parter. Telefon 221227.

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase

menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

■ Orchestra de tineret 
a Școlii regionale de 
Muzică din Ilmenau va 
concerta, azi, la Deva.

Deva (S.B.) - în cadrul unui 
parteneriat dintre Școala re
gională de Muzică din Ilme
nau - Turingia (Germania) și 
Liceul de Muzică și Arte Plas
tice „Sigismund Toduță” De
va, în această vară, se deru
lează un proiect ce cuprinde 
mai multe concerte.

Proiectul a demarat în 
această lună, în mai multe 
localități din Transilvania. 
Orchestra din Ilmenau este 
formată din 48 de tineri, coor
donatorul ei fiind prof. Stef- 
fan Rieche. Concertul de as
tăzi, de la Deva, de la ora 
18.00, face parte din acest par-

Controlor luat la bătaie 
de călători nemulțumiți

3 9 7 5
5 2 4 t... .

7 8 5 1 2
6 4 8 5

7 5 1 8
1 2 l

8 3 5
7 5 *1,3

9 7

/

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

1524816793

1783952164
j1 694 7 3852 

' 8 4 2 1 9 7 635

9 16538427

3 57624918

6 7 5 2 4 9 3 8 1 
l 238761549 

I 4 9 1 3 8 5 2 7 6

începători

572869143 

861342975 

4 9 3 7 5 1 6 2 8

7 5 6 4 3 8 2 9 .1.
2 1 8 9 7 5 Ș4 3 6

9 3 4 1 2 6 8 5 7

6 4 7 2 1 3 5 8 9

1 2 9 5 8 7 3 6 4

3 8 5 6 9 4 7 1 2

Avansați

■ Locurile insuficiente 
din autobuze duc la 
conflicte între călători 
și controlori.

Deva (C.B.) - „Cuvântul 
Liber” a prezentat zilele trecu
te o situație în care mai mulți 
navetiști din Călan se plân
geau de condiții improprii de 
călătorie pe ruta Călan-Deva. 
Din păcate, locurile insuficien
te, pe care unele companii de 
transport le pun la dispoziția 
călătorilor, duc la conflicte 
între navetiști și controlori. în 
seara de joi spre vineri, unul 
dintre controlorii de pe ruta 
Călan-Deva a fost luat pur și 
simplu la bătaie de câțiva că
lători pe motiv că acesta a a- 
vut „tupeul” de a cere biletele 
la control deși în mașină nu 
mai era loc să arunci un ac. 

menii nu erau dispuși să 
creadă povești cu fantome 
sau, chiar dacă le credeau, 
nu era timpul să le spună și 
altora. La Începutul anilor '60 
s-a construit drumul de 
legătură dintre Hunedoara și 
Sântuhalm pe traseul pe care 
11 cunoaștem cu toții astăzi. 
Chiar In acea zonă, pentru 
umplutura drumului, s-a folo
sit pământ escavat - spun oa
menii - din vechiul cimitir de 
la Cristur. Constructorii nu 
au luat atunci în seamă că, 
odată cu bulgării de pământ 
au luat șl oseminte ale celor 
Ingropați. Ateismul declarat 
al constructorilor socialismu
lui ignora astfel de amănunte.

Apoi uitarea s-a lăsat peste 
povești, legende șl Întâmplări, 
dar drumul, folosit tot mai 
des, șl-a cerut tributul. „Când 
am făcut inaugurarea noului 
sediu al firmei la care lucram 
în 1998, Adrian Filer, coman
dantul adjunct din acea 
perioadă al Poliției munici
pale, invitat și el, a pomenit 
Întâmplător despre desele ac
cidente de circulație care au 
loc la intrarea drumului Nan
drului In șosea. Părintele care 
ne sfințise sediul, pr. Dorian 
Oneț din Peștișul Mare, a 
povestit atunci despre ce se 
află sub șosea ■ pământ cu 
oseminte. Am hotărât atunci 
să ridicăm In zonă o troiță, 
pentru odihna sufletelor celor 
Ingropați fără voia lor acolo”, 
lși amintește Simlon Spătaru, 
cel care (modest) nu recu
noaște că el a fost omul cu 
ideea. Fiecare dintre cei pre- 
zenți a contribuit cu ceva 

Biserica Immaculata Deva

teneriat, dar și dintr-un pro
iect muzical comunal Bise
ricii Evanghelice din Ilmenau 
cu Școala de Muzică din

Deși controlorul a pretins că 
a vizitat secția de poliție din 
Călan pentru a-și expune ca
zul, Magda Popa, purtătorul 
de cuvânt al Inspectoratului 
Județean de Poliție (IPJ), afir
mă că în evidențe nu este în
registrată nicio plângere ofici
ală din partea acestuia, față de 
cei care l-au agresat.
Amenzi fără efect

Chiar dacă, de la începutul 
anului, poliția județeană a dat, 
în medie, câte două amenzi pe 
zi la Legea 38/2003, privind 
transportul în regim de taxi și 
în regim de închiriere, acest 
lucfu nu a dus la descurajarea 
unor transportatori care con
tinuă să nu asigure locuri su
ficiente pentru toți călătorii. 
„S-au acordat numai în acest 
an 358 de sancțiuni contraven
ționale pentru nerespectarea

Troița de la marginea drumului e amenințată să fie dărâmată de 
șoferii neatențl
pentru ca troița să se ridice 
și - dovadă că oamenii satu
lui au prlmlt-o cu bucurie - 
șl astăzi, după nouă ani, la 
baza ei sunt mereu flori 
proaspete șl lumânări. „Oa
menii din sat mi-au povestit 
demult, la sosirea mea In 
această parohie, despre ce e 
sub drumul peste care trecem 
In fiecare zi. Am făcut slujbă 
pentru odihna sufletelor celor 
morțl, dar nu a fost de ajuns. 
Nu am ținut socoteala numă
rului de accidente, dar când 
am aflat despre asta, le-am 
povestit celor de față ceea ce 
știam. Toți cei prezenți au 
dorit să contribuie apoi la 
ridicarea troiței”, spune preo

aceeași localitate. împreună 
cu orchestra germană vor 
concerta 14 tineri ai Liceului 
de Muzică din Deva.

Unii călători s-au săturat de controlori (Foto: C.Bicăzan)

cerințelor emise de legea pri
vind transportul în regim de 
taxi. Transportatorii care con
tinuă să nu respecte legea pot 
fi sancționați, in funcție de 
gravitate, cu amenzi între 200 

tul Dorian Oneț. După nouă 
ani de la ridicarea el, troița 
se află In pericol. Drumarll 
care lucrează la modernizarea 
DJ 687 (cum apare pe toate 
hărțile rutiere drumul de 
legătură al Hunedoarei cu șo
seaua națională) s-au străduit 
să o protejeze, dar tot au fost 
nevolțl să sape până în ime
diata el apropiere. Există 
posibilitatea ca, din cauza 
lucrărilor de finisare ulterioa
re, să fie nevoie totuși ca tro
ița să fie mutată. Până atunci, 
orice șofer neatent sau gră
bit poate să o dărâme, pen
tru că Intre carosabil și gard 
nu e distanță mal mare de 
jumătate de metru.

Muzica salvează 
Castelul

Hunedoara (D.I.) - Fes
tivalul S.O.S. Castelul, a- 
flat la a treia ediție, este 
unul dintre proiectele 
hunedorene prin care se 
dorește punerea în valoa
re a monumentului isto
ric, acesta fiind conside
rat drept cel mai bine 
păstrat edificiu medieval 
din Europa Centrală și 
de Vest. Pentru acest an, 
organizatorii au pregătit 
un program variat, astfel 
încât să adune în incin
ta Castelului un număr 
cât mai mare de oameni. 
Programul primei zile 
este rezervat recitalului 
studenților Academiei de 
Muzică din Cluj Napoca.

și 2500 de lei, iar unele situații 
pot duce până la suspendarea 
sau chiar anularea licenței de 
transport”, a declarat Magda 
Popa, purtător de cuvânt al 
IPJ.

otiofiale.ro
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JOB-uri

• Proiect. Ministerul Muncii, Familiei și 
Egalității de Șanse a lansat proiectul 
privind incluziunea socială, finanțat printr- 
un împrumut de la Banca Mondială în 
valoare de 47,2 milioane de euro. Proiec
tul se adresează în special rromilor, per
soanelor cu dizabilități și victimelor 
violenței domestice. (C.P.)

Munca ilegală, sancționată
București (C.P.) - Patronii români care 

angajează cetățeni străini ce nu au permise 
de muncă ori de ședere în scop de muncă, 
riscă amenzi curpinse între 1.500 și 2.000 de 
lei pentru fiecare angajat în neregulă. 
Aceeași sancțiune o riscă și patronii ai 
căror angajați străini au permise de muncă, 
ori de ședere în scop de muncă expirate. 
Sancțiunile, date pentru fiecare angajat fără 
documente în regulă, nu pot să depășească 
100.000 de lei. Străinii care solicită 
încadrarea în muncă sau detașarea în 
România trebuie să dețină o autorizație de 
muncă, iar ulterior, un document care să 
ateste atât dreptul de ședere cât și dreptul 
la muncă pe teritoriul României.

Firma riscă amenzi dacă angajează străini fără 
drept de muncă

HSIB Ak < } 'JW. C ARH 1 1 Ai
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De la filatură, pe macara
■ O femeie are, de 17 
ani, o meserie mai 
puțin obișnuită. Este 
macaragistă.

Clara PAs____________________
clara.pasonformmcdla.ro

Hunedoara - Pentru familia 
sa nu este un lucru 
neobișnuit, pentru că patru 
persoane au aceeași meserie. 
Tatăl și soțul femeii au fost 
macaragiști, iar fiul o 
moștenește pe linie profesion
ală. Pe Marioara Scorușan am 
găsit-o manevrând manetele 
macaralei ce se află în incin
ta Catedralei Ortodoxe care se 
construiește în centrul muni

Marioara Scorușan, atentă la manevrele pe care le face

cipiului Deva. „Am lucrat ani 
de zile la tesătoria de covoare. 
Dar din anul 1990 sunt pe 
macara. Am făcut un curs de 
calificare la IUG Hunedoara și

apoi am putut lucra ca 
macaragist. în anii aceștia am 
mai manevrat și moto- 
stivuitoare. Nu mi se pare 
ceva foarte greu. De fapt la noi

în familie, meseria asta este 
o tradiție și chiar suntem 
încântați de ceea ce facem. 
Tatăl meu a fost macaragist, 
soțul la fel. Și un băiat dintre 
cei trei copii pe care îi am are 
aceeși meserie”, povestește 
Marioara Scorușan.

Crede că este unica femeie 
din județ care mai practică 
aceată meserie: „la acel curs 
au mai fost femei, însă, din 
câte știu eu, niciuna nu mai 
lucrează acum. Cred că am 
rămas singură în meseria 
asta”. Din 1990 încoace, Ma
rioara Scorușan a lucrat pe 
macara în combinatele de la 
Călan și Hunedoara apoi la 
diverse obiective social-eco- 
nomice din județ.

Informații despre firmă
■ O cercetare aprofun
dată asupra situației 
firmei constituie un pas 
spre reușita angajării.

Deva (C.P.) - Deși nu ai au
zit până acum de firma X, nu 
înseamnă că nu poți afla ni
mic despre ea. începe cu 
anunțul din ziar. Citește-1 cu 
atenție și vei găsi un număr 
și un nume de contact. Ape
lează, prezință-te și fă-ți cunos
cută intenția de a afla câteva 
informații. Șansele să fii

refuzat sunt foarte mici. Dar 
chiar și așa, mai ai multe alte 
variante la dispoziție. Caută 
numele firmei în ziarele și 
revistele de specialitate. La fel 
poți apela la Internet unde 
poji găsi coordonatele princi
pale ale companiei, informații 
despre manageri și interviuri 
date de aceștia, CV-urile lor. 
Astfel vei ști foarte clar cu 
cine stai de vorbă și de ce fel 
de experiență dispun. Exclu
zând aceste variante, îți 
rămâne oricând la dispoziție 
posibilitatea de a merge tu

însuti la sediul firmei și de a 
solicita câteva informații des
pre aceasta. La interviu mai 
ai o șansă să-fi clarifici 
nelămuririle. Oricum angaja
torul va fi plăcut surprins să 
constate că ești la curent cu 
tot ceea ce se întâmplă în 
firmă. Principalele lucruri pe 
care ar trebui să le știi sunt: 
structura, domeniul de activi
tate, perioada de funcționare 
și politica organizației. E 
important să știi dacă te poți 
identifica sau nu cu obiec
tivele firmei sau dacă organi-

Informații despre o firmă se 
pot obține și de pe Internet

zafia poate însemna un pas 
înainte în cariera ta. Află de 
ce resurse dispune compania 
și cât de flexibil este orarul de 
lucru, cum sunt motivați 
angajații. etc.

MATiQHM. MLQCMN M

A Prfulifla Orlflle organizează In data de

U 17.07.2007 Eoneurs geiMru ocuoarea postului de
™ lizio-kineto-terapie în cadru proiectului de 

|| finanțare europeană „Centrul de urgență - servicii inte
grate de recuperare".

N Concursul constă In susținerea a două probe:
- proba scrisă

T -
Condițiile de participare la concurs, actele necesare 
penta dosarul de concurs și alte informații sunt afișate 

la sediul Primăriei municipiului Qrăștie și pe slte-ul 
www.orastie.info.ro

; '998511

• Infirmieră - 2 posturi;

■ Asistent medical PL debutant - secția interne;

■ Asistent medical PL - cabinet BFT.

Dosarele se depun în termen de 10 (zece) zile de la publi
carea anunțului la Compartimentul RUS.

iRformaJII privind inicriarila |l tematica ia obțiin
■a la aallal aalti|ll iaa la lalalaai ■■NI1M.EB1. țl0O2S

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

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

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

Spitalul General CF Simeria, 
cu sediul în Simeria, str. A. lancu, nr. 26, orga
nizează în termen de 15 zile de la data apariției 
în ziar, concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante:

SC INJECT TRADING SRL Brăila
ANGAJEAZA PIETRAR

CONDIȚII:
■ Experiență în domeniu, minim 5 ani;
• Corectitudine, seriozitate;
■ Disponibilitate la program prelungit.
SE OFERĂ:
■ Salariu motivant și tichete de masă;
• Cazare în locuință de srviciu.

CV-urile se vor primi la nr. de fax 0239/681.470 sau la tele
fon: 0744/6Q7.848.
Vor fi contactați telefonic pentru interviu, numai candidații 
care întrunesc criteriile cerute.

a®, aairsora/iss aa așeza
cu sediul in Calea Zarandului, nr. 59 A, reprezentată de Director Ge

neral Ec. Ailenei Carmen, 

ANGAJEAZĂ JURIST
Se cer: studii in domeniu fi vechime.
Se oferă un salariu motivant fi bonuri de masă.
Relații la telefon: 0254/227.01S. CV-urile se depun la sediul firmei.

(98809)

(100336)

(97624)

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

structura de vânzări selecționează

SPECIALIȘTI ÎN VÂNZĂRI
Pentru județul Hunedoara

Cerințe:

• experiență în vânzări
• foarte bune abilități de comunicare
• dinamism
• spirit de inițiativă
• spirit de echipă

Oferim:

• posibilitatea dezvoltării unei cariere 
într-o companie multinațională
• mediu de lucru profesional
• training inițial și permanent
• pachet salariai atractiv și motivant

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

data de 30.06.2007. în atenpa d-nei Luda Voina la 

fax: 0254-211034. sau e-mail: Juoa.voina.hd^allianz-tiriac.ro.

ANGAJEAZĂ: 

• VOPSITOR: i®e- — ■■ ■
riențâ minimă;
• OPERATOR 

INJECȚII MASE 
PLASTICE.

Informații supli
mentare la tel./fax: 

0254/236.522
Mobil:

0751/060.657
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Mureșul revine în Li
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• Obiectiv. Cornel Resmeriță, președin
tele clubului Minerul Lupeni, a declarat 
că, pentru sezonul viitor, echipa are drept 
obiectiv clasarea în primele 8 locuri. „Ne 
vom gândi chiar la promovare. Dacă și 
Jiul va avea același obiectiv, vom lupta 
cot la cot, iar dacă va fi nevoie îi vom 
ajuta", a mai spus Resmeriță. (V.N.)

• Datorii. Marian Spiru, secretarul Jiului, 
a declarat că Universitatea Craiova are o 
datorie de 180.000 de euro. Aceștia revin 
clubului, în urma cazului Bădoiu. Craiova 
ar fi trebuit să achite datoria pînă pe 
data de 26 mai, lucru care nu s-a întâm
plat. (V.N.)

Gabor, dorit la Minerul

■ Echipa deveană a 
câștigat barajul pentru 
promovare, deși nu era 
cotată drept favorită.
ClPRIAN MARINUT 

clprian.marinut@infcrmmedia.ro

Timișoara - Mureșul Deva 
(locul II în seria a V-a a Ligii 
a IlI-a) a răsturnat pronosti
curile și a reușit să pro
moveze în liga secundă, după 
ce a câștigat ambele partide 
disputate la turneul de baraj 
de la Timișoara. Victoria la 
limită din primul meci de 
marți, 1-0 cu Lotus Felix, a 
fost urmată, vineri, de un 
succes neașteptat de cate
goric, 5-0 cu Minerul Motru, 
echipă considerată favorită la 
câștigarea turneului. Mureșul 
a ocupat astfel locul I în 
duelul cu celelalte două for
mații ocupante ale locurilor 
secunde în seriile IV și VI ale

Mureșul a reușit promovarea in liga secundă (Foto: T. Mânu)

Ligii a IlI-a și a devenit a 
patra echipă din județ care va 
evolua în liga secundă. 
Devenii vor juca în sezonul 
viitor în Liga a Il-a alături de 
Jiul (retrogradată din Liga I), 

Corvinul 2005 Hunedoara și 
Minerul Lupeni.
Constraatacuri ucigătoare

Antrenorul Gică Barbu se 
temea de meciul cu Minerul

all-a
Motru, pe care o considera o 
echipă foarte solidă, însă 
îngrijorarea sa s-a dovedit 
nejustificată.

Devenii au deschis scorul 
pe contraatac prin Sergiu 
Boloș (min. 36). în repriza 
secundă, Minerul s-a aruncat 
în atac, iar devenii au specu
lat spațiile libere tot pe con
traatac și au făcut scor prin 
golurile semnate de Lintaru 
(min. 49), Bițiș (min. 65), 
Pisoiu (min. 73) și Cruceru 
(min. 88). Bucuria promovării 
echipei devene i s-a urcat la 
cap antrenorului Gică Barbu 
care, după joc, a refuzat să 
acorde declarații presei. 
„Antrenorul de la Mureșul 
refuză să dea declarații pre
sei pentru că pe parcursul 
sezonului nu a fost ajutat de 
mass-media”, a spus Paul 
Zaharia, purtătorul de cuvânt 
al Federației Române de Fot
bal, prezent la meci în cali
tate de observator.

Deva (V.N.) - Cornel Resmeriță, președin
tele clubului Minerul Lupeni, a declarat că
intenționează să-l înlocuiască pe actualul

Romulus Gabor

antrenor principal al 
echipei din liga a doua, Dan 
Mănăilă. „Continuarea cu 
Mănăilă la Minerul Lupeni 
nu este sigură. Acest lucru, 
din cauza meciului de la 
Vâlcea, unde echipa a pier
dut fără drept de apel (0-3).
Antrenorul ar fi trebuit să

"Vcă un raport după acel meci care mi s-a 
'■"părut ciudat. Ceva nu a fost în regulă, iar 

mai multe nu vreau să spun. Iată de ce, 
vreau să-i propun lui Romulus Gabor să 
preia conducerea tehnică a acestei echipe și 
sper să ne accepte oferta”, a declarat 
Resmeriță. Președintele a recunoscut că 
jucătorii și antrenorul au de încasat câteva 
restanțe și a precizat că problema se va 
rezolva. „Se va rezolva acest neajuns, dar 

~~yi-mi pot scoate din minte meciul de la
vâlcea. De aceea mă gândesc la schimbarea 
antrenorului.

„Vor veni cu coada între picioare"
■ Managerul Jiului spu
ne că jucătorii vor în 
Liga I, dar nu au luptat 
pentru a salva echipa.

Valentin Neagu
valentin.nGagu@informmeia.ro

Deva - loan Sdrobiș, ma
nagerul general al Jiului 
Petroșani, a declarat că 
Steaua a greșit trimițându-1 
pe Eric Bicfalvi să joace la 
Gloria Buzău. „Clubul din 
Ghencea a făcut o mare gre
șeală luând această decizie, 
dar probabil că va regreta 
mai târziu. Oricum mafia și 
prostia din România nu se 
vor vindeca niciodată” - a 

spus Sdrobiș. Bicfalvi a 
declarat că a fost anunțat să 
se prezinte luni la vizita med
icală și că va face deplasarea 
cu Steaua în cantonamentul 
de la Kaprun.

Pe de altă parte, managerul 
a afirmat că nu înțelege de ce 
atacantul Gabriel Apetri s-a 
dus să dea probe de joc la 
Poli Timișoara. „Nu înțeleg 
de ce un jucător, când ajunge 
la o anumită valoare, merge 
să dea probe de joc. Păi dacă 
ai valoare echipa respectivă 
trebuie să te ia, vine cu ofer
ta și gata ce mai atâta 
vorbărie. Mă deranjează și 
faptul că pe jucătorii mei i-a 
apucat brusc pofta de a juca 
în prima ligă, dar la Pe

troșani nu au pus osul să 
salveze situația. Mircea Ghe- 
orghe și Adrian Dulcea, alți 
jucători cărora li s-a stimu
lat apetitul de ducă, vor veni, 
luni, la reunirea lotului cu 
coada între picioare. Voi avea 
o discuție serioasă cu ei pen
tru că nu vreau să ne 
chinuim reciproc. Gata, nu le 
mai priește liga a doua”, a 
menționat Sdrobiș. El a mai 
afirmat că noul antrenor 
secund, Marian Pâcleșan, va 
avea două sarcini în cadrul 
clubului: funcția de antrenor 
secund și funcția de antrenor 
principal al grupei de elită pe 
care managerul general o va 
înființa o dată cu începerea 
noului sezon competițional.

Vacanța s-a încheiat. Luni, la 
Petroșani, Jiul își va reuni 
lotul (Foto: T. Mânu)

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

abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu min- 
'â și participă la concurs cu coDia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau 
: la sediul redacției din Deva, str 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 23 
; rata asemenea premii!

radi.': livrare din stoc.

Acum și cu prima de casare!

Cu un design cîitaw și tastai extra® <!e precise ale camei kî și interiotului. Noul Polo anM mai bocea niciaML ta prin oferta 
Pololfappy, îlpo(î «rea cu isi poebet gMeresfcdotănstari£ri.îaunpt^in«redibil4e9.762Euro, ea toate axele incluse.

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, Caha lugojului. bifiralfe onroport. tnltf an: 0256-289892,2S73M

mailto:clprian.marinut@infcrmmedia.ro
mailto:valentin.nGagu@informmeia.ro
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• Cemat, out! Președintele clubului 
Dinamo Kiev, Igor Surkis, a confirmat, 
vineri, că mijlocașul Florin Cernat la 
evolua la Hajduk Split, însă a negat infor
mațiile conform cărora ar negocia cu 
Spartak Moscova pentru fundașul Gabriel 
Tamaș.

întăriri
Mioveni (MF) - Doi 

fotbaliști portughezi, 
Claudio Oeiras și Mau- 
tinho Huso, care provin 
din eșalonul secund din 
Portugalia, se află în 
această perioadă în pro
be la echipa Dacia Mio
veni, nou-promovată în 
Liga I.

Pe teren
București (MF) - Fun

dașul Vali Năstase, trans
ferat în această vară la 
Dinamo, a declarat, vi
neri, după vizita medi
cală, că speră ca noua 
sa echipă să cucerească 
titlul de campionă pe te
ren și să nu se mai vor
bească despre meciuri 
trucate sau aranjate în 
Liga I.

Vali Năstase (Foto: FAN)

Chivu e dorit si la Barcelona

Sven Goran 
Eriksson (Foto: EPA)

Vine 
Sven?
Manchester (MR - Gru
parea Manchester 
City i-a oferit fostului 
selecționer al Angliei, 
Sven Goran Eriksson, 
un contract pe trei 
ani, conform căruia 
tehnicianul ar urma 
să aibă un salariu 
anual garantat de 2 
milioane de lire ster
line, dar și prime în 
valoare totală de 2 
milioane de lire ster
line.
Potrivit Daily Mirror, 
Eriksson va fi numit 
la conducerea 
tehnică a echipei 
Manchester City în 
următoarele 48 de 
ore.

■ Românul nu a sem
nat nimic cu Inter 
Milano, iar acum îl vrea 
și formația catalană.

Barcelona (MF) ■ Cotidianul 
catalan El Mundo Deportivo 
notează, vineri, că acciden
tarea căpitanului echipei FC 
Barcelona, Carles Puyol, poa
te accelera transferul funda
șului formației AS Roma, 
Cristian Chivu, considerat 
unul din principalele obiec
tive ale grupării catalane.

Potrivit sursei citate, acci
dentarea lui Carles Puyol, 
care va fi indisponibil circa 
trei luni, obligă clubul cata
lan la întărirea liniei centrale 
a defensivei. Președintele clu
bului FC Barcelona, Joan La- 
porta, a anunțat, marți, că va 
achiziționa un fundaș central, 
dar, potrivit El Mundo Depor
tivo, oficialii catalani știu că 
trebuie să accelereze negocie
rile cu jucătorii doriți.

„Românul Cristian Chivu 
continuă să fie unul din 
obiectivele principale. Deși 
unele surse din Italia dau 
asigurări că românul este 
noul jucător de la Internazio- 
nale Milano, cert este că AS 
Roma nu și-a dat încă acordul 
pentru operațiune. FC Barce
lona este liniștită deoarece 
Roma preferă să negocieze cu 
gruparea catalană decât cu 
Internazionale Milano, un ri
val în lupta pentru titlu. Con
form emisiunii La Graderia 
de la Ona FM, a avut loc o 
discuție telefonică între Txi-

(Foto: EPA)

Deținuți! fac stadioane?
Varșovia (MF) - Polonia ar putea folosi 

până la 20.000 de deținuți la construirea sta
dioanelor pentru Campionatul European din 
2008, competiție pe care o va organiza 
împreună cu Ucraina.

Deținuții ar putea ajuta și la construcția 
șoselelor în vederea Euro-2012.

Pawel Nasilowski, reprezentant al Admi
nistrației Penitenciarelor din Polonia, a 
declarat că această măsură ar putea 
reprezenta o parte a unui program al Uniu
nii Europene destinat reabilitării 
deținuților. El a precizat că se fac deja 
aranjamentele necesare pentru a se permite 
ca deținuții să contribuie la lucrările pentru 
Campionatul European.

Polonia se confruntă cu probleme în pri
vința numărului muncitorilor din 
construcții, mulți polonezi preferând să 
accepte angajamente mai bine plătite în 
Europa de Vest.

ki Begiristain (n.r. - secretar 
tehnic. la FC Barcelona) și 
loan’Becali, reprezentantul 
lui Chivu, acesta din urmă a-

nunțându-1 pe oficialul cata
lan că românul este dispus să 
vină la Barcelona pentru vi
zita medicală chiar azi. Txiki

i-a spus că nu este nicio gra
bă. Poate că acum este după 
accidentarea lui Puyol”, scrie 
El Mundo Deportivo.

Ultimatum pentru Buga
București (MF) - Directorul 

general al FC Rapid, Constan
tin Zotta, a declarat, vineri, 
că îi va transmite o adresă 
scrisă atacantului Mugurel 
Buga, în care îl va anunța că 
în cazul în care nu se va pre
zenta la antrenamente va fi 
suspendat pe o perioadă nede
terminată.

„Azi îi transmitem o adresă 
scrisă lui Buga, îl informăm 
și pe impresarul său că dacă 
mâine nu se va prezenta la 
antrenament, va fi suspendat 
pe o perioadă nedeterminată. 
El pare hotărât să nu mai vi
nă, cred că este ceva în spa
tele acestei decizii a lui, nu 
știu, însă noi, clubul, nu pu
tem accepta un astfel de com
portament. Chiar dacă vine o 
ofertă foarte bună pentru el,

Mugurel Buga nu mai vrea la 
Rapid (Foto: FAN)

tot va fi suspendat pe întrea
ga perioadă a contractului”, a 
spus Zotta.

Buga nu s-a prezentat la 
reunirea echipei Rapid și nici 
la antrenamente, el fiind a- 
mendat cu câte 1.000 de dolari 
pentru fiecare acțiune de la 
care lipsește

Pavel îl va întâlni pe Guzman

Vrea să plece
Londra (MF) - Pilotul 

echipei McLaren-Mercedes, 
Lewis Hamilton, a declarat 
că ar putea fi nevoit să pă
răsească Marea Britanie 
pentru a-și proteja viața 
privată, după ce debutul 
său foarte bun în Formula
1 a atras asupra sa un in
teres extrem de mare.

Hamilton a spus că ar 
prefera să rămână în Ma
rea Britanie, unde se află 
familia și prietenii săi, dar 
acest lucru ar putea de
veni imposibil din cauza 
popularității pe care o are 
de la prima sa victorie în 
Fl, la Marele Premiu al Ca
nadei.

„Este din ce în ce mai 
rău”, a afirmat pilotul bri-

llMllSpOnibii*  Căpitanul echipei FC 
Barcelona, Carles Puyol, a fost supus 
unei intervenții chirugicale la 
genunchiul stâng și va fi indisponibil 
circa trei luni, a anunțat, vineri, 
medicul Ramon Cugat. <Tote: epa>

Londra (MF) - Tenismanul 
Andrei Pavel îl va întâlni pe 
argentinianul Juan-Pablo Guz
man în runda inaugurală la 
Wimbledon, al treilea turneu 
de Grand Slam al anului, a 
anunțat site-ul oficial al com
petiției.

Dacă va trece de Guzman, 
Pavel va juca, în turul doi, cu 
învingătorul partidei dintre 
americanul James Blake, cap 
de serie numărul 9 și rusul 
Igor Andreev.

Jucătoarea Edina Gallovits 
o va întâlni, în runda inau
gurală, pe Meilen Tu (SUA) și 
dacă va obține calificarea va 
juca, în turul doi, cu învin- 
gătoarea partidei dintre Ana 
Ivanovici (Serbia) a șasea 
favorită, și Melinda Czink 
(Ungaria).

în proba de dublu mascu
lin, perechea Andrei Pavel/ 
Thomas Johansson (Româ- 
nia/Suedia) va întâlni, în run
da inaugurală, cuplul Simon 
Aspelin Julian Knowle (Sue
dia Austria), cap de serie nu- 
— r»

La dublu feminin, perechea 
Andreea Vanc-Ehritt/Anasta- 
sia Rodionova (România/Ru
sia) va întâlni, în primul tur, 
cuplul Katarina Srebotnik/Ai 
Sugiyama (Slovenia/Japonia), 
cap de serie numărul 4.

A. .**1

tanic. „Când nu ai intimita
te este foarte greu, astfel că 
s-ar putea să trebuiască să 
mă mut”, a adăugat Hamilton.

Mai mulți fotografi au 
stat timp de câteva zile în 
fața casei lui Hamilton în 
acest sezon. Pilotul a afir-
mat că în prezent în fața 
locuinței sale nu mai sunt 
postați fotografi, însă de 
flecare dată când iese din 
casă este recunoscut.

„Oamenii mă remarcă pe 
stradă. încerc să mă plimb 
fără să fiu recunoscut”, a 
precizat Lewis Hamilton.

Mulți dintre rivalii săi, 
inclusiv Jenson Button și 
David Coulthard, trăiesc la 
Monaco, în timp ce alți pi- 
loți preferă Elveția.

Lewis Hamilton plătește tribut popularității sale (Foto: epa)

Pensie alimentară
București (MF) - Procesul 

dinamovistului Claudiu Nicu- 
lescu cu fosta soție s-a termi
nat, cei doi ajungând la o în
țelegere, Judecătoria Sectoru
lui 2 stabilind, vineri, ca fot
balistul să plătească o pensie 
alimentară de 2.300 de euro pe 
lună pentru cei doi copii.

încă din 27 aprilie, cei doi 
au cerut termen instanței Ju
decătoriei Sectorului 2, pen
tru a ajunge la o înțelegere cu 
privire la custodia și pensia 
alimentară a copiilor. La la 
acea dată, avocatul lui Nicu- 
lescu a spus că acesta ar pu- 

-imnria 1 i omi.

abilă cu fosta sa soție, peiML 
tru a nu fi nevoiți să aduc^ 
cei doi copii în fața instanței.

Până în prezent, Lidia Ni- 
culescu primea 2.000 de euro 
pensie alimentară pentru cei 
doi copii, potrivit avocatului 
fotbalistului.
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imo -o
• aaM L zona Miorița, contorizări, apă, gaz, 
□ret j- -nfenl patru sute milioane lei, tel. 
jjptT)
■ i B-dul Decebal, bl. 15, et. 1, contorizări, 
Wărtea e. neamenajat, preț 135000 lei nego- 
□^StSL O723W88282. (T)
• aaMKMKndate, 50 mp, amenajat, ușă 
~e3kă. gresie, faianță, 2 focuri, zona Mihai 
,'t=zi 118000 ren, tel. 0745/253413. (T)

• am 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
x geam bucătărie mărită ST 60 mp, ocupabil 
1- Sfflp sort preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
'Bffi
• zona Gojdu, bloc de cărămidă decomandate, 
□arar. contorizări, fără amenajări interioare, 
oaarabi imediat preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723^60160. (AO)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
certraiă termică ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• m rial 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)
E6 mp, centrală termică parchet gresie, faianță 
balcon, et. 3, P-ța Victoriei, preț 145000 lei, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• regent, 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,

Q
tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
lent, apartament 2 camere decomandate, 
îp, zona pieței centrale, etaj 1, bine 

întreținut, contorizări totale, vedere la stradă 
fără modificări, preț 140.000 lei negociabil, tel. 
0788/165703,232808,0745/302200. (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 0730/474275,0788/165702,232808. (A4) 

apartament 2 camere bd. luliu Maniu, 
'țs ’balcon, centrală termică, termopan, ușă 
metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808. 
(A4)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

AO - Evrika

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason
|*.9  - Elitte

A10 - Liliacul Multicom

• SMădK,ananttt (gresie, faianță), ocupabil 
imediat contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85800 Ron neg, 0740/317314. (A9)

• dec, camere cu parchet etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 4S000 euro, tel. 231800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231300. (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, 51 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: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490.0788/158.483. (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. 0723/660160,2U587.(A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent 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)

• wgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• etaj II, zonă bună tel. 0740/242752. CD
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmpi arie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• arcuit, 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)
• 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. 231800. (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)

romimo.ro

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 
2007 îți 
aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 
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pentru fidelitatea 
ta! 2 iulie poate să 
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face in mod aleator, din baza 
de date a abonatilor CL. Relații 
suplimentare la tel. 211275, 
int. 8806.
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Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316
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aW. Garant Consulting
ani de experiență

OT260)

DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418

DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780

Dava, bd. luliu Maniu, W.C1, parter 
Trel/fax 0254/215212

MU 0722-564004. 
www.prima-invMt.ro

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII 
de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII,
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALI
TATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ 
INVESTIȚIE pentru viitorul lui șțal familiei.
• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din: §
DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. C1, parter. 8
Tel./fax 215.212
Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro. e-mail: imob@prima-invest.ro
MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004

DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan. 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol. 0745/639022

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (97259)

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

AICI 
POATE 

FI 
RECLAMA 

TA!

’=CAV=

romimo.ro
http://www.prima-invMt.ro
http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro


sâmbătă. 23 iunie 2007 CUVAW

T jvi r ‘ i

IMERCIALA

• CONTABILI ■ OSPĂTARI

■ FACTURISTĂ

• kad,zoM Primăriei, 1 băi. etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, tir. Cuza Vodă, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Ind, str. Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158.483. (A10)

• +șaraj, circa 600 mp, zona centrală, tel. 
0254/613366; 0788/040.490; 0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06) Vând ap. 5,6 camere (09)
• zona Gojdu, etaj Intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (AO)
• to Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită, tel. 0723/660160,211587. (AO)
• urgant, apartament 3 camere în Deva, zonele: 
bd. Decebal, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se 
oferă de la 180.000 lei, pănă la 230.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață, tel. 
0730/474275,0740/535095,232808, (A4)
• dac. sau semldec, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(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 termică, 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 Emlnescu, 100 mp, cu 
centrală termică, parchet, bine întreținut, fără 
modificări, preț 205.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703, 0254/ 232808. (A4)
e de&, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

117 n? a
Aveți nevoie de noi!

INSIGNE
- diam 56 mm ca ac
■ diam.18,13x21,15x15 mm, cu pin
COLOR COPY CENTRE
- multiplicări digitale laser color
- ecusoane, legitimații, etichete
- cărți de vizită, liste meniu
- invitații de nuntă, diplome, afișe
■ îndosarieri, laminări
TIPOGRAFIE mic tiraj
■ imprimate tipizate pentru firme, 
cabinete medicale, asociații

- facturi, avize, chitanțiere, 
monetare autocopiative

- registre
■ formulare

Centrul dc Aîaveri MASTER 
Organizează cursori de:

*l,andun rtrucnaraie de coeviane 
2007-2013: Metodologii de pregătire

•Achiziții pntihce
exMTmiL. dc ATACCKi zilnic. Latre orele H In

[ 1LI il I X4 litiăilJB liPtrur i1«M dixjxnieljhumbm las
■■■■■MMfeMMf cJv.- iO Ofi.9X-HIV
Adrcim imnUd; Deva» Bduâ 22 Dtxexubrîe Jir. 37 A p

318.1 l.l;.E,mufe. .....

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (seml)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• 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, (AO)

• + gara] cu scară interioară, Deva, 150 mp, 
centrală termică, termopane, amenajat ocd- 
deoial 1■■■.... euro. tel.0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă cu anexe ț I teren, In Brad, sir. 
Herțestl, nr. 17, preț J&000 cura sau 120000 
lei, tel. 0744/788173, (nr. 3/10002007)

• In Deva sau schimb cu apartament 3 camere, 
etaj 1, loc central în Deva, plus diferență, tel, 
0254/215795.(T)
• vând casă în Slmerla, 4 camere, bucătărie, 
baie, hol, pivniță mare, toate utilitățile, zonă 
foarte bună, preț neg,, tel. 0745/6093®, 260506. 
(T)
• vănd vilă P+l în roșu, 150 mp+teren 4500 mp, 
priveliște deosebita, zona Sacarâmb, tel. 
0745/253413. (T)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, balcon, teren 1600 
mp, apă, gaz, canalizare, ocupabilă Imediat, tel. 
0722/564004. (Al)
• urgent, casă, zona Bejan, cu 3 camere, bale, 
bucătărie, curte, grădină, 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. 0723/251490, 
0788/165702,0254/232808. (A4)

romimo.ro

ORAȘTIE, Str.Aurwl Vlalcu, 
nr.4 Tal. 0788/371537; 
Telfa>u0254/241246 
a* mall:offlcaQemma.ro |

EDITURA

- cărți, broșuri, pliante, proiecte
• cataloage publicitare

ȘTAMPILE*  orice dimensiuni și forme

CUTTER - firme și reclame

http://www.emma.ro 

http://www.edituraemma.ro 

http://www.insigna.eu 

http ://w ww. e-cata log. ro 

http://www.deslgn-web.ro

închirieri auto 

începând | 
de la prețul de

68 de lei

■ BARMANI

MUNCITORI
NECALIFICAȚI

• GESTIONAR

Așteptăm CV-urile la FAX: 219.300, 
sau e-malli agancom9agercom.ro I

• urgent, în Deva, 3 camere, bucătărie, bale cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală. Deva pr et 150.000 euro/neg., tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon; 0254/613366,0788/040490, 
0788/158.483. (A10)
e Brad, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
e 4 camera, 2700 mp, corn, Bucureșcl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040,490, 
0788/158.483. (A10)
e șuri, grădină, 2 ha teren, Herteștl, preț 
atractiv, telefon:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483 (A10)
e curte, garai încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0786/158.483. (A10)
e In Dealu Tantul, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon; 
0254/61336^ "788/040490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casa (14)
• în Deva, zonă bună șl accesibilă, curte, 
grădină, de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662, (AO)

• urgent cu grădină, Deva sau Slmerla, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)
• p+l cu terasă în stațiunea Geoaglu Băl, preț 
convenabil, Informații la tel. 0254/241044, aupa 
ora 17.00. (T)
e vănd cahană de lemn șl 2000 mp teren pe str. 
Roci (prelungirea Vulcan) în Deva, tel. 
0720/400430 (T)

Vând case la tara (17)
• ta sattf Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795(0.

• Băntuhahn, DN7,4 camere, 2 garale, 2 holuri, 
pivniță, cămară, grădină, livadă suprafață 2000 
mp, tel, 0254/210920. (T>

• vănd casă șl anexe gospodărești, 18 ha 
pământ In Muncelu Mare șl teren Intravilan 
m Verii, Informații Worn 0740/021832, 
0284/227821. (W.6/1UU007)

• Casă lemn, ST -1 ha, preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040490,0788/158.483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Văllșoara, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săveștl, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/168483. (A10)
• casă șl teren 5 ari, Crlșclor, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040490,0788/158483. 
(A10)
• 8 camera + dependințe, corn. Rlblța, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

z parte a unei corporații internaționale mass-media 
p«< care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
, Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 

Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare
angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, fax 218061.
Persoană de contact: Ovidiu Trufaș

E-mail: ovidiu.trufas@informmedia.ro

s

• din lemn, cu 2 cam.+l ha teren, corn Buceș, 
tel. 0254/613366; 0788/040.490; 0788/158.483.(  A10)

Vând garsoniere (19)

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

• decomandată, 38 mp, zona Complex 
Progresul, bloc nou, 850 mil., tel. 0745/253413. (T)
• urgent, Deva, Bulevardul luliu-Maniu, 34 mp, 
balcon închis, parchet gresie, faianță, 78000 ron, 
tel. 215212. (Al)
o decomandate, balcon închis, parchet, 
gresle+falănță contorizări, zona Opera, ST 38 
mp, preț 93000 ron, negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• urgent aemlrricomandate, contorizări, 
ocupabilă Imediat, B-dul lullu Maniu, preț 78000 
ron, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent în zona Gojdu, 2 camere dec., baie, hol, 
modernizări, preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Decebal, etaj Intermediar, st=37 
mp, modernizări, balcon, preț 87.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
e urgent zona l. Maniu, dec., balcon, preț 90.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Dada, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă, 
cu convertor, termopan, parchet, gresie, faianță, 
modificări la cameră, sau la schimb cu aparta
ment 1 camere, în zona Gojdu, se oferă 
diferență, preț 72.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702,232808.(A4)
• zona Kogălnlceanu, stare bună, termopan, 
ușă metalică, gresie, faianță, contorizări, repar
titoare, bloc nou de cărămidă, ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
™1E7KB28M trUM'BX/*  (A4)

Cumpăr garsoniere (20)
• în Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj Intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578. (AO)

• 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)
• dec, zona Zamflrescu, Mărăștl, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317,314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• 2 parcele alăturate, Intravilan, Deva, str. 
Roc( CF, PUD (450mp=10ml FS=7500 euro șl 
720mp>17ml FS=12000«uro) Informații ia 
telefon 0722/282374. (nr. 3/18MJ007)

• mal multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)

• vând 6000 mp Intravilan, zona Strei- 
Călan, la șoseaua națională, Informații la 
telefon 218429. (nr. 1/2M6JM7)

• 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, arte la zi, tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808. (A4)
• Intravilan in Deva, zona Servis 700, suprafață 
de 2800 mp, deschidere de 16 ml, utilități, apă, 
gaz, curent, canalizare, poziție deosebită, preț 
29 eufo/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. 231300,0745/511.776 (A9)
• zona Sântuhakn spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0746/511.776. (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 Brad-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: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10) '

Cumpăr teren (22)
• intravilan în Deva, pentru construcție casă, 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)

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

Vând spații comerciale (25)
• urgent, Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 50000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală, In Deva, zonă industrială S-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 în Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• în Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)
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„Drum Nou" Societate Cooperativă 
Hunedoara, Str. Libertății S, 

vinde prin licitație, spații ranifriMa, 
Licitația va avea loc in ilata de 28.BC.2M7,«1 

10.08 și se repetă săptămânal.
InformațS la se*d*meL

• în Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finisată, lângă RAR; 
vănd mobilă veche, aragaz Bosch nou, prelată 
cu schelet metalic 60 mp, boiler apă caldă, pe 
gaz, preț negociabil, Tel. 0723/514133, 
0254/235570. (T) .

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere hală Industrială In 
Brad, Str. McțBor, umnajatâ, 700 mp Nota
bili plus birouri super dotatei har, 
spălătorie auto, noi, cu toata dotriloari- 
renta, fosa septice, ntslpator, separator 
grăsimi. TtL mS/WMS, mt/VnttK. 
(6/2106)

• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferi plata în. 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (JjH
• apartament 4 camere, et 1, zonă centMZ 

mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală, minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței 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)

• garsonieră, Deva, 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 pre;_ 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat TV, CT, preț 250 euro 
+ garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• M. Emlnescu, 2 camere, dec., nemobilat preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenaja i mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• se închiriază urgent, casă în Deva, zona 
Horia, construcție nouă P+E, 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă amenajat 2 băi, 2 
terase, ideal pt. firmă depozit en gros, sediu 
firmă preț 1600 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 

stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 
euro/lună neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231800,0740/317314. (A9)
• 600 mp hală în Brad, tel. 0254/613366; 
0788/040.490; 0788/158.483. (A10)

Altele (61)
• închiriez teren pentru reclame publicitara ir
Spini, inf. la tel. 0745/511.776. (A9) JM)

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. CD

romimo.ro
mall:offlcaQemma.ro
http://www.emma.ro
http://www.edituraemma.ro
http://www.insigna.eu
http://www.deslgn-web.ro
agancom9agercom.ro
mailto:ovidiu.trufas@informmedia.ro
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cauți pentru dezvoltarea echipei

OPERATOR CALCULATOR 
pentru introducere anunțuri
- punct de lucru Hunedoara -

Cerința:
- rapiditate în Introducerea datelor pe calculator

- cuno»tlnțe de limba români
- cunogtînț* * de contabilitate primară

LOCABI CUTII POȘTALE___________________
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Ofarimo
atmosferă de lucru deschis!
un loc de munci într-un mediu tehnologic dezvoltat 
salariu atractiv

Dacă oferta noastre v-a trezit Interesul, 
contactâțl-ns ia adresa:

SC Inform Media SRL
Deva, Redacția Cuvântul liber 
Fax: 0254 218 061 
E-mail:recrurtment©informmedia.ro

Numai paraoanala ealectata vor H contactata 
pentru Interviu

igiisi sooetate cooperativă. cu sediul în 
■■■dtaMfc.rik, H. HIcbkm, nr. 1, etaj 3, cam. 1-3, orga- 
nlxeaai lidta|b puMcâ pentru vânzarea spațiului comercial 
situat tn Hunedoara, str. G. Enescu, nr. 15, în ST - 106,27
mp, ta tfata da 05.07.2007, ora 11.00, la sediul Societății 

bdbtaM|i privind licitația și praful de pornire
telefon: 0254/717.655.

iocrv

Auto străine (37)
• vând Opal Asr.d, an 2001, model limuzină, 
motor 1,6, benzlnă-extrase full-Km 67000, carte 
service, Ireproșabil, preț 7200 euro negociabil, 
tel. 0744/125690. (D

Camioane, remorci (39)

• vând2autob*aaSanklM(RAK,SCAFâ)  
■tara omN la, tat asvzom, 
ora/um vaMJoon

• vând 4 j enți Al 15 inch, 5 găuri, 300 ron/set tel. 
0722/721640. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând uși partea dreaptă pt Ford Sierra, total
50 ron, tel. 214664,0723/227569. (T)

Mobilier și interioare (47)
• ofer două geamuri duble In trei carate, de 
135/1,65 cm și un geam dublu, în două canate, 
de 135/84 cm, în stare bună. Deva telefon 
0254/215326. (T)
• vând un dulap din lemn de tei, având furnir de 
nuc pe el, telefon 235153. CT)
• 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. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând sistam: AMD Duron, 850Mhz, HDD 80Gb 
(în garanție); 256 Ram; CD Rom; TNT 64; Monitor 
15 Philips; tastatură; Floppy; mouse Windows XP 
instalat, preț 490 lei, tel. 0722/798070. (T)

Electrocasnice (56)
• vând mașină de cusut electrică, stare nouă 
marca Lucinic, telefon 235153. (T)

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

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:
o cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
o capacitate de convingere .
o seriozitate;
o abilități de comunicare.

Oferim:
o lucru într-o echipă tânără și dinamică; 
o mediu de lucru profesional și competitiv; 
o 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 (42648

Maica Paraschiva, binecuvântată de Dumnezeu vine în 
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 cartea 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 Călarr aduc mii de mulțumiri Măicuței 
Paraschiva pentru că 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 să o binecuvânteze 
pe Măicuța Paraschiva că m-a lecuit de beție.
Numai puterea și credința ei vă poate apăra de rău. 
Maica Paraschiva vă coate dezlega orice problemă ați 
avea: legat de farmece sati blesteme, indiferent Oe gra
vitatea cazurilor, ea desd-wde Cartea Sfântă, telefonic și 
rezolvă pe baza datekr de naște-e și a numeiv de 
botez, rezolvă tel C748/946177.

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

• vând capre cu iezi, Jeledlnți, nr. 83, 
telefon 0254/246326. (nr. 9/20.062007)

• 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)

• caut femeie pentru menaj (vilă), probam
3 zile pe săptămână, teL 0729/939949. 
(4/22362007)

• vând papagal rosella și agapornis, frumos 
colorați, preț negociabil, tel. 0720/400440.
• vând pui ciobănesc carpatin, vaccinați și 
deosebit de frumoși, tel. 210900,0744/611145. (T)

• caut urgent femeie pentru menaj în casă 
(Germania - familie română), transport, 
cazare și masă gratuite, 350 euro/luna, tel. 
0727/780686. (nr. 8/20.06.2007)

Altele (61)
• cumpăr deșeu plastic (lăzi, paleți), tel. 
0723/227561. (T)
• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni 
130/1,28 m, scânduri, vană din tablă zincată. tel. 
0254/215795. (T)

• vând urgent 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. 4/18.06.2007)

• vând lapte de vacă, proaspăt, cu grăsime
3,5%, la preț avantajos, sub prețul pieței, 
informații la tel. 0724/316174, Deva. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet de asigurat pe numele Vlad 
Susana. Se declară nul. (nr. 1/22.06.2007)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania. 80 euro, 
Portugalia. Anglia. Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
climatizate, modeme. Tel. 0740/218237. 
0726/500804,0765/455835. (7/24.05)

• Organizări evenimente: nunti, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-uri personalizate, fotografii, albume, 

I transfer de po casetă pe DVD,mtaH la teL 
. 0721/747411 MU1 0721/414421 (nr.

13/23.052007)

• 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)
• 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 șl Dl, transport 
persoane. Relații la tel. 0254-231394, între orele 
0830 șl 16.00. (nr. 7/1836.2007)

• angaja vânzătoare cu carte de muncă, 
salariu atractiv, bonusurl vânzări, se cere expe
riență, seriozitate, competență, tel. 0721/252609.

• Cotoghd Tehnic Energetic „Dragomir 
Hurmuzescu' Deva organizează concurs pentru 
postul de instalator. Concursul va avea loc în 
data de 29362007, ora 10. Relații la secretariatul 
unității sau la teL 220240. (nr. 2/22362007)

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

Redactor web
pentru punctul de lucru din Deva

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

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV 
la următoarea adresă de e-mail: adrian.salagean©lnformmedla.ro( 
telefon: 0720/400.453.
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Comemorări (76)

Reamintim celor care au cunoscut-o 
că în data 24 iunie 2007, se împlinesc 
6 săptămâni de când a plecat de lângă 
noi o bună mamă, bunică și 
străbunică

TIMIȘ FLOARE
care iși găsește liniștea în Cimitirul 
Reea, alături de soțul și tatăl nostru 
IOAN TIMIȘ. Nu vă vom uita 
niciodată, copiii Nelu, Marioara, 
Vasile, Nicolae și Iosif, nurorile, 
ginerele, nepoții și strănepoata.

Dumnezeu să-i odihnească 
în pace!

(nr. 2/21.06.2007)

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

POPESCU MIHAI 
(CISMARU)

Parastasul va avea loc la biserica 
Buna Vestire, astăzi, 23 iunie 2007, la 
ora 9.00.

Dumnezeu să-i aibă sttfletul 
în pază!

(nr. 1/21.06.2007)

Au trecut 40 de zile de când ne-am despărțit de bunul 
nostru

IOAN BĂT
Parastasul de pomenire va avea loc duminică 
24.06.2007, la ora 12.00, la Biserica Sf Nicolae din Cimi
tirul Ortodox Deva.

Familia.

(nr. 7/21.06.2007)

• &C. S&S GROUP FAM SRL, producător tricotaje 
și confecții textile, Deva angajează: confectioner 
textil, tricotor manual, călcător, femeie de 
serviciu. Relații tel.: 218960, 0740/139961. (nr. 
3/22.06.2007)

• SC DanMIe Company SRL cu sediul tn Deva, 
Str. Rândunlcii, nr. 6 angajează tricoteri, 
mecanici pentru mașini de tricotat, tel. 
0745/231867 și tricoteri manuali, tel. 0744/514225. 
(nr. 2/12.06.2007)
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Furtuni violente fac ravagii
•Câte o stea. Red Hot Chili Peppers, 

, Christina Aguilera, Ricky Martin, George 
i Harrison, fostul membru al trupei Beatles,

se numără printre cei 18 artiști care vor 
, primi câte o stea pe celebrul „bulevard al 
I gloriei" din Los Angeles. Vor primi și 
i actorii Cate Blanchett și Tim Robbins.

Indienii Aimara din Bolivia au 
sărbătorit, joi, ivirea zorilor pentru ce- | 
remoniile Noului An §515 in orașul pre- 
hispanic Tiahuanaco. (Foto: epa)

.________________ __________________

■ în urma furtunilor, 
șase persoane au fost 
rănite la Budapesta și 
două au murit la Viena.

Budapesta (MF) - Șase per
soane au fost rănite ușor, joi 
seară, în urma unei puternice 
furtuni care a rupt crengile 
copacilor și a avariat acope
rișuri în capitala Ungariei.

Copacii dezrădăcinați și lini
ile de electricitate au perturbat 
transportul în comun din 
Budapesta în timp ce servici
ile de pompieri au primit cir
ca 200 de sesizări de la pro
prietarii de clădiri ale căror 
subsoluri au fost indundate în 
urma ploilor torențiale. Aero
portul intemtional Ferihegy a 
fost închis temporar. Mai 
multe trenuri au întârziat din 
cauza copacilor prăbușiți pe 
liniile ferate. Furnizarea ener
giei electrice a fost sistată în 
mai multe cartiere din

A dispărut un 
lac

Patagonia (MF) - Un 
lac a dispărut subit în 
Chile, situație care a ca
uzat o diminuare semni
ficativă a debitului unui 
râu din Patagonia chilli- 
ână, la 2.000 de kilometri 
la sud de capitala Santi
ago, fenomenul fiind ana
lizat de experți. „Ei s-au 
trezit în fata unei sur
prize formidabile - lacul 
a dispărut pur și simplu. 
Și nu vorbim de un lac 
micuț”, a explicat direc
torul autorității regionale 
forestiere din Chile, Juan 
Jose Romero. Se va în
tocmi un raport în legă
tură cu dispariția subită 
a lacului patagonian.

Exemplar rar
Londra (MF) - Un e- 

xemplar rar din prima 
ediție a primului volum 
din seria aventurilor ce
lebrului vrăjitor Harry 
Potter, creată de scriitoa
rea britanică J. K. Rowl
ing, a fost vândut la licitație 
pentru suma de 8.460 de 
lire sterline.

Carreras (Foto, epa)

Parada gay de la Ierusalim
Ierusalim (MF) - Politia 

israeliană a reținut un evreu 
ortodox care transporta o bom
bă artizanală de mici dimensi
uni, joi, la Ierusalim, în timp 
ce mii de israelieni participau 
la un marș pentru drepturile 
homosexualilor, sfidându-i pe 
protestatarii religioși. Partici-

Pretenții
București (MF) -
Tenorul Jose Car
reras, care va susține 
un concert la 
București pe 3 iulie, 
în cadrul galei Charity 
Dinner, a cerut să fie 
în cabină dropsuri 
pentru gât, un 
fierbător electric, un 
pian sau o orgă și 
prosoape albe. în 
timpul concertului 
cere ca spectatorii să 
nu fumeze și să nu 
mănânce, să nu se 
ridice de pe scaun iar 
chelnerii să nu să 
intre în sală. Scaunele 
și scena vor fi de 
culoare neagră, A 
mai cerut ca florile 
pentru decor să nu 
aibă un miros prea 
pregnant.

Marș gay la Ierusalim (Foto: EPA)

Spice Girls, din nou pe scenă

DOtlă VÎdrC se joacă in apă la 
grădina zoologică din Zurich, Elveția.

(Foto: EPA)

■ Pentru „turneul de 
adio", contractul este în 
valoare de 50 de mili
oane de lire sterline.

Londra (MF) - Spice Girls au 
semnat un contract pentru un 
turneu de reunire în urma 
căruia fiecare din cele cinci 
membre ale trupei va primi 
câte zece milioane de lire ster
line (14,8 milioane de euro), 
informează mirror.

Detaliile în legătură cu 
„turneul de adio”, care va 
cuprinde 25 de concerte, vor fi 
anunțate săptămâna viitoare.

„A durat mai multi ani până 
să ajungem să încheiem 
această înțelegere. Dar, în cele 
din urmă, fetele s-au hotărât”, 
a spus o sursă de la Team

20.000 de pasageri blocațî
Tokyo (MF) - Peste 18.000 de pasageri au 

rămas, ieri dimineață, blocati timp de peste 
patru ore la bordul unor trenuri aglomerate 
care fac legătura cu suburbiile capitalei 
japoneze și care au fost imobilizate în urma 
unei pene de curent, a anunțat compania 
feroviară JR East, citată de AFP. Cel puțin 
45 de pasageri au acuzat diferite simptome 
din cauza aglomerației și căldurii după ce 
aparatele de aer condiționat au încetat să 
mai funcționeze. Un număr de 27 de per
soane au fost spitalizate, dintre care una se 
află în stare „destul de gravă”, a declarat 
un purtător de cuvânt al serviciilor de pom
pieri. Cele șase trenuri s-au oprit la o oră 
de vârf în prefectura Saitama, una din sub
urbiile capitalei nipone situată la nord de 
Tokyo. Incidentul a fost cauzat de ruperea 
unui cablu de alimentare.

Woody Allen, pasionat de cla
rinet (Foto: EPA)

La Viena, o macara prăbușită
(Foto: EPA) •

Budapesta. La Viena, o furtună 
puternică a dărâmat o macara 
și a smuls din rădăcini mai 
multi copaci, joi, provocând 
moartea a două persoane. 
Traficul pe aeroportul inter
national Schwechat a fost sus
pendat timp de 35 de minute.

Sute de pasageri au fost 
nevoiti să își petreacă noaptea 
de joi spre vineri în paturi de 
campanie pe aeroportul din 
Frankfurt după ce 242 de curse 
au fost anulate din cauza unor 
furtuni.

panții au transmis un singur 
mesaj: libertatea și fericirea 
sunt valori ale oricărui om.

Circa 7.000 de ofițeri de 
politie au fost mobilizați pen
tru a asigura securitatea celor 
aproximativ 2.000 de partici
pant! la Parada Gay, conform 
datelor politiei, în urma 
amenințărilor lansate de evreii 
religioși.

într-un eveniment separat, 
organizat la câteva străzi dis
tantă, evreii religioși, îmbrăcat! 
cu haine tradiționale în culo
rile alb și negru, au participat 
la un miting, intonând rugă
ciuni, în spatele cordonului de 
securitate desfășurat de 
polițiști.

Spice, o firmă creată de stu
dioul de înregistrări Virgin, 
care va promova evenimentul. 
„Va fi unul dintre cele mai

Woody Allen va dirija o operă
Los Angeles (MF) - Regi

zorul american Woody Allen 
(71 ani) va lăsa deoparte ca
mera de filmat pentru a diri
ja, la Opera din Los Angeles, 
o parte din „II Trittico”, un 
ansamblu de trei opere într- 
un singur act create de Gia- 
ccomo PucciniPuccini, potri
vit directorului instituției, 
Placido Domingo.

„Am reușit deja să conving 
mai multi regizori să par

mari evenimente pop de care 
s-a vorbit vreodată”, a declarat 
sursa, care a adăugat că se vor 
investi multi bani pentru 

ticipe la punerea în scenă a 
unei opere” și printre aceștia 
se numără John Schlesinger 
cu „basmele lui Hoffmann, la 
Covent Garden din Londra 
(...)”, a spus Domingo. Allen 
va dirija opera într-un act 
„Gianni Schicchi”. Celelalte 
două opere ale tripticului - „II 
Tabarro” și „Suor Angelica” - 
vor fi dirijate de William 
Friedkin, regizorul filmului 
„Exorcistul”. 

reușita acestui turneu. Se pare 
că turneul va debuta la Lon
dra, în decembrie, și va con
tinua în Europa, Orientul 
îndepărtat, America și Orien
tul Mijlociu. Această reunire 
reprezintă prima ocazie când 
cele cinci foste Spice Girls 
cântă pe scenă împreună după 
mai 1998, când Ginger (Geri 
Hallîwell) a părăsit grupul.

Celelalte patru membre ale 
trupei, Scary (Melanie Brown), 
Baby (Emma Bunton), Sporty 
(Melanie Chisholm) și Posh 
(Victoria Beckham) au hotărât 
să iasă de pe scena muzicală în 
februarie 2001. Turneul va fi 
administrat de fostul manager 
al trupei Spice Girls, Simon 
Fuller. La sfârșitul anului, tru
pa Spice Girls va lansa pe 
piață un album „best of’.

Regizor de tum și 
președinte al Festivalu
lui International de 
Film de la Moscova, 
Nikita Mikhalkov l-a 
întâmpinat pe regizorul 
australian Fred Schepisi 
la ceremonia de 
deschidere a festivalu 
lui. (Foto: EPA)


