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Cerul va fi variabil. Izolat se vor 
semnala ploi.

Spre liceu
Deva (S.B.) - Acțiunile de completare a opțiunilor - pentru profilul și liceul pe care vor să-l urmeze - în cazul absolvenților clasei a VIII-a care au promovat Testele Naționale au loc în twioada 30 iunie - 6 

jffțe. La fiecare ședință de completare a opțiunilor pot participa elevii, un părinte sau un tutore legal pentru fiecare elev in parte, diriginfii lor, precum și un membru sau delegat al Consiliului de administrație al unității școlare.
$ăița, la 580 
de ani

Deva (S.B.) - în acest week-end comuna Băița aniversează 580 de ani de la prima atestare documentară. Manifestările cultural - sportive Jtacegătite se vor derula la WRninul cultural și la „Haldina - Băița”. /p.5

| Parteneri 
I cu Europa

Hunedoara (D l.) - 
Primăria municipiului 
Hunedoara este sin-

• gura din județ și 
i printre cele 17 din 
i țară care s-a angajat 
■ până acum față de ' 
î UE să aplice soluții de 
i eficientizare a sis- 
i ternului de iluminat 
i public. în acest sens 
i a reabilitat întreaga 
: rețea de iluminat 

public din municipiu, 
mărind de trei ori 
numărul de corpuri 
de iluminat dar 
scăzând, în același 
timp, puterea insta
lată. Datorită tehno-

i logiilor folosite, s-a 
redus consumul la

i 75%. Joi, la Cluj, 
Hunedoarei i s-a 
înmânat o plachetă 
prin care i se recu
noaște statutul de

i partener. Ea se ală
tură astfel comunită-

i ților care s-au
i angajat voluntar să 
; reducă consumul 
î de energie, /p.3

Vin banii pentru apăDeva (D.I.) - Pierre Le Norcy, reprezentantul firmei de consultantă Louis Berger, a făcut ieri la Deva o prezentare publicăprivind lucrările ce se vorexecuta în cadrul programului ISPA „Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în orașele Deva și Hunedoara”. întregul proiect este estimat la peste 50 milioane euro și urmează să se finalizeze în 2010. /p.5

Se dattlează consumul de apă
Pe anul în curs, spre ueosecire de anul trecut pnsumul 
deapâ minerală aproape că s-a dublat, previziunile spe- 
jGâRștft fiind ascendente.

- milioane euro profit Apemin Tușnad - j9Kg

Româna, scrisa cu lacrimi
■ Proba scrisă la 
română ar putea face, în 
acest an, multe victime 
printre elevii din județ.

Deva (C.B.) - Subiectul cu numărul 78 extras pentru proba scrisă la limba și literatura română de la bac din acest

an i-a dezamăgit pe elevii deveni. Ei spun că subiectele au fost foarte grele și că nu se așteptau să le cadă tocmai comentariul unei poezii. Principalul subiect care a pus probleme elevilor a fost cel cu numărul trei, unde se cerea, prezentarea imaginarului poetic traditionalist în una din

poeziile studiate. Multi elevi afirmă că până la proba de examinare accentul l-au pus pe învățarea romanelor și nuvelelor, mult mai importante în opinia lor decât poezia. Deși proba de bacalaureat a început în unele centre cu 40 de minute întârziere fată de ora stabilită initial, în momen

tul deschiderii plicului cu varianta de examen unii elevi, în ciuda caniculei, au fost cuprinși de friguri. Din cauza surprizei neplăcute de care au avut parte când au aflat subiectele și din cauza gradului ridicat de dificultate al acestora, în unele școli elevii au ieșit plângând din clase, /p.3

De mai bine de o sută de ani, într-o familie din localitatea Dobra se practică meseria de boiangiu. Unul dintre cazanele folosite la vopsit a fost confecționat de regele Cioabă. /p.5
(Foto: Traian Mânu)CSI www.huon.ro

Tentativă de omor la Blăjeni
■ Un sătean din comu
na Blăjeni a fost la un 
pas de a fi omorât de 
un cioban.Blăjeni (T.S.) - Un cioban în vârstă de 26 de ani, din județul Alba, este cercetat de polițiștii hunedoreni pentru tentativă de omor după ce i- a aplicat o lovitură de ciomag în cap lui Traian T., în vârstă

de 55 de ani, din Blăjeni. „Din primele cercetări reiese că ciobanul Ciprian A. se afla sub influenta băuturilor alcoolice și în urma unui conflict spontan l-a lovit cu o bâtă pe săteanul din Blăjeni. Victima a fost transportată la Secția de neurochirurgie a Spitalului Județean Deva, prezentând deficiențe de vorbire și amețeli. Raportul medicului legist a stabilit că

leziunile suferite i-au pus viata în pericol. în acest context, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor, dosarul urmând a fi înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în vederea dispunerii măsurilor Magda cuvânt doara.
legale”, a declarat Popa, purtător de în cadrul IPJ Hune-

Școală și serviciu
Deva (C.P.) - Elevii de la Grupul Școlar „Gri- gore Moisil” din Deva au patru firnje de exercițiu. Liceeni, implicați în activitatea firmelor pe care le au în cadrul școlii, susțin că proiectul le-a permis să învețe, la modul concret, ce trebuie să facă un salariat la locul de muncă, /p.6

Spațiu cultural la Orăștie
■ Planuri pentru Sina
goga din Orăștie presu
pun funcționarea în oraș 
a unei galerii de artă.Orăștie (S.B.) - Sinagoga din Orăștie se dorește a fi, în viitor, un spațiu deferit culturii. Inițiativa a fost lansată de edilii municipiului, care încă din anul 1996 s-au preocupat de restaurarea, consolidarea și amenajarea Sinagogii monument istoric. Pro-

în 2003 iar prima etapă a lucrărilor, din 2004, a ajuns la 119.000 Ron. Lucrarea a continuat abia în 2006, după ce ministerul culturii a alocat 250.000 Ron. Astăzi, Sinagoga din Str. Cetății nr.l este aptă pentru a fi utilizată în activități culturale. Primăria a solicitat acest lucru Federației Comunității Evreiești din România, solicitarea fiind supusă aprobării CL. Consilierii au fost de acord mai ales pentru că Orăstia nu are nicio galerie

TrupaSpice Girls și-a anunțat revenirea pe scenă cu un “turneu de adio” de 25 de concerte pentru care vor de de line, /p.12 (Foto:

mailto:cuvantul@informmedia.ro
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• Oficial. Președintele autosuspendat al Israelului, Moshe Katsav (61 ani), căzut în dizgrație în urma implicării sale într-un scandal sexual, a demisionat oficial ieri, după ce a ajuns la un compromis cu justiția, care i-a permis să scape de pedeapsa cu închisoarea. Mandatul lui urma să se încheie la 13 iulie. Shimon Peres (83 ani) a fost deja ales de Knesset pentru a-i succeda.

in raza rachetelor iraniene

Lansată
cu succes

Moscova (MF) - Marina rusă a anunțat joi că a lansat cu succes o rachetă strategică Bulava, de pe un submarin nuclear din Marea Albă, in nord-vestul Rusiei. „Am desfășurat o lansare reușită a rachetei Bulava, din Marea Albă spre poligonul Kura din Kam- ceatka”, în extremul orient rus, a declarat purtătorul de cuvânt al marinei, Igor Digalo.
Vizită-surpriză

Kabul (MF) - Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a sosit ieri la Kabul, într-o vizită-surpriză de câteva ore, a a- nunțat un purtător de cuvânt al ONU, Adrian Edwards. La scurt timp după sosire, Ban, care efectuează prima vizită la Kabul de la numirea sa in funcție, s-a Îndreptat spre palatul prezidențial, unde urma să participe la o întrevedere cu președintele afgan, Hamid Karzai.

Ban Ki-moon (Foto: epă)

George W. Bush
(Foto: EPA)

Speranța 
lui Bush
Newport (MF) - Pre
ședintele SUA, 
George W. Bush, și-a 
făcut publice opiniile 
legate de Fidel Cas
tro, exprimându-și 
speranța că liderul 
cubanez va dispărea, 
„într-o zi, bunul 
Dumnezeu îl va lua 
pe Fidel Castra", a 
declarat Bush. între
bat dacă Bush își do
rește ca Fidel Castra 
să moară, purtătorul 
de cuvânt al Consiliu
lui Național de Secu
ritate al Casei Albe, 
Gordon Johndroe, a 
declarat că „preșe
dintele a comentat 
cu privire la un eveni
ment inevitabil". Cas
tra reprezintă de 
mult o problemă 
pentrd,președrfl 
american, sfidându-i 
și menținându-și 
funcția pe o perioadă 
mai îndelungată de
cât aceștia. De la ve
nirea sa la putere, 
odată cu revoluția 
din 1959, SUA au 
schimbat zece 
președinți.

CV Tudor îl apără pe Iliescu
București (MF) - Liderul PRM Corneliu Vadim Tudor a declarat, ieri, că nu e de acord cu „hărțuiala” împotriva fostului președinte. lui Ion Iliescu, referin- du-seTa dosarul mineriadelor. ET s.-a declarat nemulțumit dtUi'că „se dezgroapă ti om aproape 18 ani”.și pe Ion Iliescu ilEt^ptoape 78 de ani. u-este moral și creștinește ce "se întâmplă. Lăsați bătrânul 

(Foto: epa) pace, că îl băgați în pă- 
aceriit Vadim Tudor, care a explicat că' nu poate să nu aibă un elementar spirit de dreptate și de cavalerism față de fostul președinte deși a fost aproape tot timpul pe poziții opuse și pe baricade diferite față de 

Ion Iliescu. $Fostul președinte Ion Iliescu a semnat, miercuri, procesul-verbal prin care i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile din dosarul -- privind împrejurările în care au murit pătai persoane în timpul mineriadei din iu- nifil99Q, demnitarul respingând speculațiile 
ewfehn cărora s-ar fi sustras de la audieri.

Dieseu a afirmat că a mai fost de trei ori, 
■SaȘiTrUSECHTl, la Secția Parchetelor Milita- c^rea declanșat cercetările înstatului a spus că pentru pri- cunoștință acuzațiile ce i 
st ^.-iȘțaȘHția de începere a urmări-

UWeiriva sa poartă data de mier- urmând .să-și formuleze Iliescu este învinuit pentru 
patWBkpfiție la infracțiunea de omor.

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor:

_. CoiKtiarr-edîtat de SG Inform Media SRL,
Desa, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

• Nr. KSN 1220-9570

i ■ Oficial NATO: Iranul 
| are deja rachete care ar 
| putea lovi România, Tur- i cia, Grecia sau Bulgaria.Strasbourg (MF) - Ultimele teste efectuate de Iran demon- i strează că rachetele iraniene i pot lovi ținte din Turcia, Gre- I cia, Bulgaria și România, a | declarat Peter Flory, secretar j general adjunct al departamentului de Investiții din ca- | drul NATO, într-o dezbatere I din Parlamentului European, | potrivit unui comunicat PE.Declarațiile oficialului american au fost făcute în cadrul unei dezbateri inițiate de PE

pe tema necesității scutului a- merican antlrachetă, a rolului NATO în cadrul acestui proiect militar și a impactului acestui program asupra relațiilor cu Rusia, precizează comunicatul.
Necesitatea scutuluiîn cursul unei audieri organizate de Comisia pentru Afaceri Externe și subcomisia pentru Securitate și Apărare din cadrul Legislativului european, majoritatea experților militari și a eurodeputaților au convenit că negocierile bilaterale dintre Cehia, Polonia și Statele Unite ar trebui Înlocuite cu o decizie adoptată In

cadrul NATO. Oficialii care au participat la audierile din cadrul PE au susținut, de asemenea, că statele comunitare au nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la un consens cu privire la necesitatea implementării unul scut antira- chetă în Europa.Directorul executiv al A- genției americane pentru A- părare Antirachetă, Patricia Sanders, a declarat că scutul antirachetă reprezintă o „propunere oportună, o situație e- chițabilă și o soluție eficientă sub aspectul costurilor pentru NATO și Statele Unite, ținând cont de accelerarea dezvoltării și testării de rachete de

către Iran și Coreea de Nord” potrivit comunicatului citat Ea a subliniat că, potrivi agențiilor americane de lnfor mâții, rachetele balistice ira niene vor putea lovi ținte d| pe teritoriul american înainj de anul 2015, iar cele din Eu ropa „probabil mult mai de vreme”.„Suntem preocupați în moi serios de hotărârea Iranulu de a obține rachete cu rază d> acțiune tot mai lungă. Ultime le teste despre care am afla demonstrează că rachetei iraniene ar putea lovi dej state precum Turcia, Grecie Bulgaria și România”, a de clarât Peter Flory.
Bombă dezamorsată la Londra
■ Poliția britanică a 
anunțat ieri că a deza
morsat o bombă sus
pectă în centrul Londrei.

Londra (MF) - Poliția britanică a anunțat ieri că a dezamorsat o bombă suspectă în centrul Londrei, relatează Reuters.Ofițerii pirotehniști au fost chemați să examineze o mașină parcată pe o stradă centrală din Londra, The Haymarket, ieri dimineață, a precizat poliția londoneză intr-un comunicat.Dispozitivul a fost descoperit în contextul în care Gordon Brown a preluat, miercuri, conducerea Cabinetului britanic.
Poliția a acționat după ce 

o persoană a anunțat existen
ța unuiwitotnrisa cuspect, te 
scurt timp după ora 02.00.

Pirotehniștii au procedat la 
o explozie controlată, în urma informațiilor privind prezența unei mașini suspecte. Poliția a încercuit imediat zona iar în prezent autoturismul nu mai reprezintă un pericol.în urma acestui incident, comitetul de urgență al Guvernului britanic, Cobra, a convocat o reuniune.O sursă din cadrul poliției a declarat că bomba a reprezentat o amenințare reală și

Străzile din centrul Londrei, unde a fost descoperită bomba, încer
cuite (Foto: EPA)

substanțială la adresa zonelor 
adiacente străzii The Haymar-

HBCUFÎtKiDB Bporitâ

Mituri sporite de securita
te aî fost aplicate în sediul 
Parlamentului britanic, ieri 
dimineață. Membrii Parla
mentului au fost informați in 
legătură cu aplicarea unor 
măsuri de securitate excepțio
nale.

Potrivit presei, centrul Lon
drei a fost închis in totalitate 
iar ofițerii de poliție prezenți 
în număr mare la fața locului 
depun eforturi pentru a ține

cetățenii la distanță.
" Mii de persoane care se a- 
flau în drum spre muncă nu 
au putut ajunge la serviciu.Noul premier britanic, Gordon Brown, a reamintit ieri că populația Marii Britanii se confruntă cu o „amenințare teroristă constantă și gravă”, după descoperirea unui dispozitiv explozibil în centrul Londrei.Bomba descoperită într-un autoturism parcat în centrul Londrei ar fi putut provoca un număr important de morți și răniți, a anunțat Scotland Yard.

Chiuariu neagă, 
CE confirmă

București (MF) - Ministrul Justiției, Tudor Chiuariu, a respins, ieri, acuzațiile privind faptul că ar fi cerut Comisiei Europene să elimine din raportul de monitorizare a datelor favorabile Direcției Naționale Antico- rupție (DNA), susținând că experții MJ au fost cei care au Întocmit doci^ mentele. WChiuariu a subliniat că nu a transmis nicio scrisoare oficială către Comisia Europeană, pentru a solicita modificări
ale raportului.

CE a primit, în timpul 
Întocmirii raportului
prezentat miercuri, co
mentarii din partea Gu
vernului român legate de. 
DNA, însă documentul!final nu a fost schimbat, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al CE, Mark Gray, fără a preciza natura acestor comentarii. Gray a subliniat că pasajele din raport referitoare la DNA nu aufost modificate. El a men-g ționat că respectivele co" mentarii au venit dinpartea Guvernului de la București.

Surprins de reacțiile 
vehemente ale României

=• ■ Dick Marty: Sunt sur— 
i prins de reacțiile din Ro- 
: mânia față de raportul - 
î privind închisorile CIA.București (MF) - RaportorulDick Marty afirmă, într-un interviu publicat, ieri, de Româ- 
I W......... .
i Noi nu acusta» o 
i țara, ci soimem c& 
i a« existat oameni 
i care au făcut posi- 
; bile transferurile 
i de dețiauți orgaiii- 
i zale de CIA.

Dick Mark

I ............................. Wnia Liberă, că este surprins de reacțiile din România cu privire la raportul privind închisorile CIA din Europa și 
i precizează că majoritatea membrilor Guvernului și a parlamentarilor nu au avut cunoștință despre ce s-a întâmplat. „Sunt surprins de
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xeacțiile din România și Polonia cu privire la raport. Sunt și alte state, ca Germania și Italia, implicate și despre care raportul face mențiuni exacte, în care atât opinia publică, cât și guvernele nu au reacționat atât de vehement ca România și Polonia”, afirmă Marty.Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat, miercuri, cel de al doilea raport al senatorului elvețian Dick Marty, care acuză în mod special România și Polonia că ar fi găzduit pe teritoriul lor centre de detenție CIA, în perioada 2003-2005.Delegația română a anunțat că nu va mai participa la activitățile APCE până când raportorul Dick Marty nu va veni personal în România să verifice „așa-zisele informații și probe secrete” pe baza cărora țara noastră este incriminată că ar fi găzduit centre de detenție secrete.

Premierul Tăriceanu și omologul său moldovean Vasile Tarlev
(Foto: EP,

Tăriceanu a fost la ChișinăuChișinău (MF) - Tratatul de bază dintre România și Republica Moldova poate fi semnat în urma unor negocieri flexibile, prin care să se ajungă la un compromis de ambele părți, pornindu-se de la premisa de suveranitate a Moldovei, pe care nimeni din România nu o contestă, a declarat, ieri, la Chișinău, premierul Tăriceanu.El s-a întâlnit cu omologul său moldovean Vasile Tarlev,

cu care a discutat despre rel< țiile politice și economice dii tre cele două țări.„Un tratat nu se semneaz de o singură parte, ci trebui semnat de ambele părți. NÎ trebuie să construim aceast relație și să-i punem un si port juridic bazat pe realită și pe modul în care aceste r< lății se construis. c astăzi î Uniunea Europeană”, a spu Tăriceanu, la finalrn discuții cu Tarlev.
Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Giprian Marinuț, Clara Pâs, Sanda Bocani- 
cili, Mihaela Tămaș, Tîberiu Stroia, Călin Bicâzan , Dana loan 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei pen
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redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 iei plus taxele poștale 

la Tactorii poștali și la oficiile poștale .din teritoriu.
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*Asttaî ta Castel Ultima zi de festival ia Hunedoara va aduce pe scenă formațiile Dakonia (Sibiu), Torpedo^ 
'Deva). Blue Family (Serbia) și Iris. în curtea interioară a castelului, ONG-urile 
de tineret își vor prezenta cea mai spectaculoasă parte din activitatea lor. Seara se va încheia cu jocuri de artificii. (D.l.)

Subiecte neașteptate la bac
■ Pentru subiectele la 
română din acest an, 
elevii nu au decât un 
cuvânt: durere.

CĂLIN BlCĂZAN______________________

Sanda Bocaniciu

PNL plus PSD 
egal Iove
Tiberiu Stroia
tiberlu.stroia@in1ormmedia.ro

După ce, în campania electorală, PNL- 
ul, braț la braț cu PD-ul huiduiau 
baronii din PSD, astăzi, uitându-mă la ce 

se petrece prin Parlament, trag concluzia 
că oligarhu1 și baronu1 se giugiulesc 
nonșalant sub ochii nedumeriți ai electora
tului. Astfel, dovedind pentru a mia oară că 
șmecheria aia cu interesul național este 
bună doar în campania electorală, PNL-ul 
și PSD-ul își fac nestingheriți jocurile 
politice. Și asta pentru că la mijloc există 
interese comune de milioane. De euro, 
bineînțeles.

Iar eu stau și mă întreb câtă nesimțire 
poate să existe într-un politician și cât 
de proști ne poate crede pe noi, alegătorii, 

dacă-și permite un astfel de compromis. 
I| Pentru că nu poți să te plimbi la braț cu 

baronii din PSD după ce, pe barba lor de 
corupți, ai câștigat alegerile din 2004. 
Oricum, un lucru este clar. PNL-ul, în dis
perarea sa de a rămâne la guvernare, este 
dispus să facă o alianță politică și cu tata 
lui Scaraoțchi. Dar și rezultatul acestui joc 
de glezne este previzibil. Din punctul meu 
de vedere, PNL-ul va avea aceeași soartă 
cu a defunctului PNȚCD. Și asta nu pentru 
că în PD nu există oligarhi și jocuri de 
interese. Atâta doar că PNL-ul a căzut în 
groapa cu rahat pregătită de democrați. De 
unde va ieși atât de mânjit și cu săgeata 
atât de șifonată încât electoratul nu-l va 
mai recunoaște.

Deva - Bacalaureatul de anul acesta, susținut la limba și literatura română, proba scrisă, i-a surprins pe mulți elevi care nu se așteptau la asemenea subiecte. „A fost destul de greu bac-ul. Trebuia ca la punctul trei să dăm ca exemplu poezia <în grădina Ghetsimani> scrisă de Vasile Voiculescu pentru că era cea mai reprezentativă pentru imaginarul poetic tradiționalist. Asta m-a cam surprins, nu mă așteptam să cadă așa ceva”, spune Eliza Pera. „Deși am început cu întârziere examinarea, după aflarea subiectelor am uitat de toate micile neplăceri cauzate de întârziere și căldură. Eu zic că m-am descurcat bine chiar dacă a fost foarte greu”, afirmă Anca Dragomir. Deoarece cerințele au fost dificile și neașteptate, mulți elevi din județ se tem că nu vor lua nici măcar cinci, nota minimă care le-ar asigura depășirea acestei probe. Cei care nu vor promova examenul scris la română sunt declarați respinși indiferent de rezultatele obținu

Anca Dragomir Alin Șerban Iuliana Stoic Eliza Pera

Delia (stânga) a spus că au fost copii care au ieșit din sală cu lacrimi în ochi (FotoiS.B.)te la celelalte materii. „Tradiționalismul și poezia au fost foarte dificile. Am avut parte de un examen greu, sper să iau măcar cinci”, afirmă Alin Șerban. Unii elevi susțin că pe lângă gradul sporit de dificultate al subiectelor, profesorii supraveghetori din comisie au fost de-a dreptul draconici. „Cel puțin la noi la clasă nu s-a mișcat nimic, cei din comisie au fost foarte severi. Nu ne-au lăsat să intrăm cu ghiozdanele în clasă și ne-au 

verificat să nu avem surse de inspirație”, susține Iuliana Stoic, din Ilia.
Au ieșit plângândPentru unii proba la română s-a încheiat cu lacrimi. Cei care s-au descurcat la examen afirmă că le pare rău de colegii lor care au părăsit devreme sala de examinare din cauză că nu au știut. „Pentru cine a învățat, subiectele nu au fost grele. Din păcate pe mulți i-a surprins, iar unii au 

ieșit din clasă cu lacrimi în ochi. Și eu mă așteptam să cadă nuvele sau romane, subiecte care au apărut frecvent în anii trecuți”, spune Delia.
Bac-ul la ziDintr-un număr de 4671 de candidați hunedoreni la proba scrisă de limba română, 25 au absentat din diverse motive. în sălile de examen elevii s-au comportat exemplar, la nivelul întregului județ nefiind înregistrată decât o singură eliminare, la Vulcan. Luni, elevii care provin de la școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor susține proba de limbă maternă. Pe 3 și -4 -iulie, se vor desfășura proba obligatorie a profilului și proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării. Rezultatele finale vor fi afișate pe 10 iulie.

Lumina costă mai puțin
Hunedoara (D.l.) - Joi, Hunedoara a devenit oficial partener european în proiectul New Green Light. Titlul este onorific, s- a obținut astfel recunoașterea ca lider în protecția mediului în lupta cu procesul de încălzire globală, dar economiile făcute în urma reabilitării sistemului de iluminat public sunt importante. Aici a fost schimbat radical sistemul de iluminat public. Corpurile de iluminat de putere mare au fost înlocuite în parte cu altele de o putere mai mică, dar care asigură o mai bună dispersie a luminii. în municipiu existau înainte ceva mai mult de 1600 de corpuri de iluminat; acum sunt peste 4600, dar consumul de energie electrică a scăzut cu 25%.New Green Light este un proiect european în care organizațiile publice și private se obligă să îmbunătățească iluminatul existent și să proiecteze noi instalații, adoptând măsuri de eficiență energetică în iluminat cu fonduri proprii. Proiectul New Green Light se desfășoară la nivelul întregii Europe și are ca Punct Național de contact Agenția Română pentru Conservarea Energiei. Aceasta propune comunităților locale implicarea în reducerea consumurilor energetice și apoi monitorizează evoluția acestora. Orice unitate administrativă poate să se înscrie în acest proiect.

Se caută muncitoriHunedoara (D.I.) - La sfârșitul lunii iunie, în municipiul Hunedoara erau disponibile cele mai multe locuri de muncă din județ - peste 670. Aproape o zecime dintre acestea sunt pentru ambalatori manual, dar aici se caută doar un singur inginer. AJOFM Hunedoara anunță că la nivelul județului sunt în total 2476 de locur;i de muncă disponibile. Cei mai căutați au rămas con- fecționerii pentru cablaje electrice, confecționerii pentru articole textile, muncitorii necalificați pentru construcții, șoferii și vânzătorii.
A spart trei mașiniLupeni (T.S.) - Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Vulcan au reușit să dea de urma unui spărgător de autoturisme care a reușit să „spargă” trei mașini Dacia într-o singură noapte. Folosind chei potrivite, Andrei C., de 19 ani, din Lupeni, a reușit să deschidă autoturismul Dacia 1310, proprietatea lui Emil L., de 43 de ani, din Lupeni, de unde a sustras un radio- casetofon. A urmat apoi tot un autoturism Dacia, aparținând Floricăi M., de 38 de ani, din Lupeni, de unde a sustras un radiocasetofon și un stingător auto pentru ca în final să-i mai reușească o dată manevra pe o Dacie aparținând Lucre- ției N., de 44 de ani, din Lupeni, de unde a sustras un radio-CD marca „PANASONIC” și un ventilator auto. Prejudiciul total cauzat este de 680 lei, fiind recuperat în proporție de 75 la sută.

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. :

Fă-ți un abonament la Cuvântui Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 
și oarticipă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-o la sediul redacției 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 23 iulie! Nu rata asemenea premii'
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1911 - S-a născut scriitorul polonez, stabilit in SUA, 
Czeslaw Milosz (Nobel 1980).
1945 - S-a născut Dorin Tudoran, critic literar, poet 

și eseist.__________
1966 - S-a născut „Iron" Mike 
Tyson (foto), campion de box, 
categoria grea (1986-1990).
1971 - Trei cosmonauți au murit 
la reintrarea în atmosfera terestră 

a navei Soiuz XI. _______ __
1997 - Hong Kong revine sub suveranitatea R.P. 
Chineze, după 156 de ani de administrație britanică.

VREMEA12° 25o
Prognoza pentru astăziCer partial noros. Maxima va fi de 25°C, iar minima de 12°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer partial noros. Maxima va fi de 27°C, iar minima de 12°C.
Luni. Cer partial noros. Temperatura maximă va fi de 29°C. Minima va fi de 12°C.
CALENDAR RELI0I08

Calendar Creștin Ortodox
Soborul Sf. 12 Apostoli; Sf. Ier. GhelaSie de.Ia 

Râmeț.

Calendar Romano-Catolic __
Primii Sfinți Martiri din Roma.

Calendar Greco-Catolic
Serbarea celor 12 Ss Apostoli.
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HOROSCOP

Energie electrică___________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi între

ruptă.
Luni, 2 iulie, furnizarea energiei electrice va fi între
ruptă în vederea executării de.lucrări programate, 
între orele:
8.00-14.00 în Pricaz, Costești-Deal, Fântâna, Vadu 
Dobrii, Cârnești, Chitid.
8.00-15.00 în localitatea Stănija.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, Str. Cucului, satul Dâlja 
Mică; Petrila, cartierul 8 Martie, bl.1, bl.2, bl.3, bl.5, 
bl.44, bl.47, bl.48; Lupeni, Str. Vâscozei, bl.1, bl.2, 
bl.6, Str. Plopilor, bl.1, bl.3, bl.4, bl.5, bl.6; Uricani, 
str. Mailat, B-dul. Muncii.
12.00-15.00 în Vulcan, str. Mihai Viteazul, bl.D4, 
bl.D5, bl.D6.
9.00-11.00 în Lupeni, Str. Gorunului, bl.1, bl.2, bl.5, 
bl.7, bl.8, bl.10.

Gaz . ______________________ ___________________
începând de astăzi și până luni, 2 iulie (inclusiv), 
furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă................................. .............. ...................................._________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

Luni, 2 iulie, furnizarea apei potabile va fi întreruptă 
între orele:
8.00-15.00 în Deva, pe străzile I.M. Klain, M. Emi- 
nescu (până la. Bachus), Al. Armatei și împăratul Tra

ian;, pentru remediere branșament spart. Afectează 
și PT17, PT40A, PT16. PT7, PT43).
9.00-15.00 în Hunedoara, pe străzile Buituri, Izvoru
lui, Gr. Preoteasa, pentru remediere avarie pe str. 
Buituri nr. 58; și pe str. M. Viteazul la bl. G11, C12, 
reparare vană la bl. C11.

Soluția Integramel din numă
rul precedent: T - C - TAC - 
OAMENI - AS - RĂDĂCINĂ
- RASAD - MIM - NI - ALU
NA - BANI - UN - N - O - 
AGAT - BT - IG - LB - MIA
- ECUATOR - DOR - NOROI
- LAND - TUN - MOTTO - 
GE - N - CIRCA - CERT

TELEFOANE UTILE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

Uraente 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Politie 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter.

..... .. , ...

221145

REȚETA ZILEI

Prăjitură cu vișine
Ingrediente: 3 ouă, 150 g zahăr, 200 ml lapte, 100 
ml ulei, 200 g făină, 1 praf de copt, vanilie, coajă 
de lămâie, 300 g vișine fără sâmburi.
Mod de preparare: Albușurile se bat spumă, se 
adaugă zahărul apoi gălbenușurile, laptele, uleiul, 
făina și praful de copt. Tava de aragaz se unge cu 
ulei și se tapetează cu făină, se toarnă compoziția și 
apoi se așază vișinele aproape una de alta fără a se 
suprapune. Se pot folosi și căpșuni. Se dă la cuptor 
la-foc mediu spre slab și se lasă până se rumenește. 
Perrtru a verifica dacă e coaptă, se încearcă cu o . 
scobitoare cu care se înțeapă aluatul. Dacă sco
bitoarea iese uscată prăjitura e gata. Când se scoate

7:0C isc ția zborului (doc.) 
8:00 La Zoo
8:10 Desene animate. Club 

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

930 Hal Hui prin Europa 
10:00 Arca Iul Noe 
10:30 Călătoria vieții (doc.

Anglia, 2005)
11:30 Cinemaniadi 
12:00 Cartea europeană. 

Club 27
12:35 Festivalul Național de 

Foldor, București 
2007. Partea a ll-a. 
înregistrare

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

1420 Vile și palate celebre 
(doc.)

14:55 Formula 1. Calificări 
Franța

16:10 Filler Sibiu
16:20 Parfum de glorie: Ion 

Țiriac
16:50 Faimoșii cu Mărață și 

Moga (r)
18:00 Teleenddopedia
19:00 Jurnalul TVR. Meteo. 

Sport Agendă Sibiu

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 Antildller 2
3 (acțiune, Rusia, 

2003). în distribuție: 
luri Kuțenko, Liubov 
Tolkalina, Aleksei Sere
briakov. R.: Igor Kon- 
cealovski

220 Jurnalul TVR (r). 
Meteo. Sport Agendă 
Sibiu 2007 (r)

3:10 Antildller (r) (acțiune, 
Rusia, 2002)

5:10 Vile și palate celebre 
(reluare)

5:40 Cinemaniadi 
(reluare)

6d)5 Imnui Românei 
6:10 Parfum de teorie 

(reluare)

7:00 Samurai Jack (d.a.) 
7:30 Călătoriile Iul Slndbad

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

întâmplă doctore? 
10:00 întoarcerea familiei
TO Seavers (comedie,

SUA 2004). Cu: Alan
Thicke, Joanna Kerns

12:00 ProMotor
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Crimele din Midsomen 
V0 Ultima corespondență

(thriller, Marea Bri- 
tanie, 1997). Cu: John 
Nettles, Daniel Casey, 
Jane Wymark. R.: J. 
Silberston

15:45 Vacanță 1h Las Vegas
H (comedie, SUA 1997).

Cu: Chevy Chase, Bev
erly D'Angelo, Randy 
Quaid, Ethan Embry.
R.: Stephen Kessler 

18:00 Xena, Prințesa
□ războinică (ep, 5, 

aventuri, SUA/Noua 
Zeelandă, 1995) 

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

Vremea

2030 Fortăreața 2 (acțiune, 
HSUA, 1999). Cu: 

Christopher Lambert, 
Aidan Rea, David 
Roberson. R.: Geoff 
Murphy

22:30 Furie dezlănțuită
Q (acțiune, SUA, 1992).

Cu: Cynthia Rothrock, 
Richard Norton, Terri 
Treas. R.: Terence H. 
Winkless

030 Fenomenul Rolling
Stones

1:15 Fortăreața 2 (film, r) 
3:00 Infernul de hârtie

H(dramă, Marea
Britanie, 1988).
în distribuție: Charlotte 
Burke, Jane Bertish, 
Samantha Cahill. R.: 
Bernard Rose

430 Xena, Prințesa 
□războinică (r)

5:15 Crimele din Mid- 
Qsomen Ultima cores

pondență (film, r)

V •• k •’... r-*

830 în gura presei, cu 

Mircea Badea 
9:30 Casa de piatră 

10:00 Roate de rezervă 
1030 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 Animat Planet (r) 
14:30 Justițiarii Vestului (s, 

□western, SUA, 2003).
Cu: Tom Berenger, 
Peter O’Meara, Amy 
Carlson

15:30 Dudley Do Right
8 (comedie, SUA, 1999). 

Cu: Brendan Fraser, 
Sarah Jessica Parker, 
Alfred Molina

17:15 Bahmuțeanu și 
Prigoană - Povestea

' continuă (reality-show) 
(reluare)

18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport.

Meteo

2030 Măsuri disperate
S (thriller, SUA, 1998). 

Cu: Andy Garcia, 
Michael Keaton, Brian 
Cox, Marcia Gay Hard
en. R.: Barbet Schroe
der

2330 Heaven (dramă, SUA, 
2000). Cu: Cate 
Blanchet, Giovanni 
Ribisi, Remo Girone. 
R.: Tom Tykwer 
Când soțul moare din 
cauza unei supradoze, 
Philippa, o învățătoare 
din Anglia care trăiește 
în Italia, încearcă să 
furnizeze poliției infor
mațiile necesare prin
derii celui responsabil 
de moartea soțului.

130 Concurs interactiv 
2:30 Săptămâna financiară 

(r)
3:00 Jetix: Copiii de la 402; 

Jason și eroii muntelui, 
hăifesa Sissi

Berbec

Vă găsiți în fața unei dileme ori finalizați o lucrare impor
tantă începută mai de mult timp la locul de muncă sau vă 
ocupați de o afacere personală care se anunță profitabilă.

Taur

în prima parte a zilei, intenționați să solicitați o mărire de 
salariu. Nu ați ales momentul cel mai potrivit! Colegii de 
serviciu se plâng că nu sunteți suficient de cooperant.

Gemeni

în prima parte a zilei s-ar putea să fiți indispus din cauza 
unei probleme sentimentale. La locul de muncă, reușiți, să 
faceți față tuturor sarcinilor.

Rac

Astăzi aveți idei confuze, iar cei din jur nu reușesc să vă 
înțeleagă. Vă sfătuim să nu începeți multe activități în 
același timp. Riscați să nu duceți nici una la bun sfârșit.

Leu

Planurile dumneavoastră în legătură cu o afacere s-ar putea 
să eșueze din cauza ambițiilor nerealiste. Dacă analizați 
totul veți vedea că proiectele dumneavoastră nu sunt bune.

Fecioară

Starea.de confuzie și lipsa simțului practic vă afectează ran
damentul la locul de muncă, dar și relațiile cu prietenii. Evi
tați discuțiile și concentrați-vă mai mult asupra problemelor!

Balanță

Sunteți Indispus din cauza unor probleme sentimentale din 
trecut și vă refugiați în muncă. Propuneți-vă obiective rea
liste și acceptați ajutorul prietenilor apropiați.

Scorpion

Se pare că nu aveți spor pe plan profesional și în afaceri. 
Nu forțați lucrurile! în caz contrar, vă veți irosi energia și 
riscați să aveți probleme grave cu sănătatea.

Săgetător

Nu sunteți într-o dispoziție prea bună, deși aveți multe de 
făcut la serviciu și acasă. Ideile și proiectele dumneavoas
tră nu sunt bine primite. Nu este momentul să insistați.

Capricorn

Șeful și colegii de serviciu vă reproșează că nu reușiți să 
vă încadrați în programul de lucru. Nici acasă nu sunteți 
tocmai entuziast, spre nemulțumirea familiei. Fiți mai atentl

Vărsător

Dimineață s-ar putea să aveți un randament scăzut la locul 
de muncă. Vă recomandăm să amânați deciziile importante 
și tranzacțiile financiare.

Pești

Vă cam lipsește simțul practic și nu este indicat să începeți 
noi activități. Dacă aveți de luat decizii sau de semnat con
tracte, amânați pe mâine! Fiți mai disciplinat în tot ce faceți!

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

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Vacanța perfectă (doc.) 8:00 
Fata din viitor (s) 8:30 
Megatehnicus 9:00 Arta 
supraviețuirii (r) 9:30 Natură 
și aventură 10:00 Via sacra 
11:00 Liber pe contrasens 
12:00 EU-RO Case (r) 12:30 
Bugetul meu (r) 13:00 Arena 
leilor (r) 14:00 Week-end 
B’estival 15:00 Miracole (s) 
16:00 Week-end B’estival 
16:30 Autostrada TVR. Ma
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 18:35 Verdict: crimă! 
(s) 19:25 Europa altfel 19:40 
Să vorbim despre cinema 
20:10 în umbra legii (s) 21:00 
Ora de știri 22:10 Week-end 
B’estival 23:20 Chicago (mu
zical, SUA/Germania, 2002) 
1:20 Liber pe contrasens (r) 
2:15 Muzica la maxim (r)

10:00 Scarlet Pimpernel (s) 
11:00 Poftă bună cu Jamie 
Oliver (doc.) 1130 Agenția de 
turism 12:00 Andreea Știe! 
12:30 Fit & Chic 13:00 Tibanu’ 
1330 Pet Zone 14:00 Toți 
bărbații sunt la fel (comedie, 
Italia, 1998) 16:00 Mama (ro
mantic, Germania, 2005) 
18:00 Baronii (s) 18:30 Știri 
Național TV 19:45 Duplex 
Freshmania 20:00 Țara Iu’ Pa
pură Vouă 20:15 Copii model 
(corn.) 22:15 Joc diabolic (thri
ller, Canada-SUA, 1998) 0:15 
Emmanuelle 2000 (s)

10:00 Descoperă România 
10:30 Bodyguard (divertis
ment) (r) 12:30 Joe Kidd (film, 
r) 14:15 Doi bărbați și 
jumătate (r) 14:45 Ruleta des
tinului (r) 15:45 Iubire in lumi
na reflectoarelor (s) 16:45 
Mușchetarii în vacanță (aven
turi, România, 1984) 19:00 
Rebel în California (s) 20:00 
Entertainment News 20:20 
Alias (s) 21:30 Doi bărbați și 
jumătate (s) 22:00 în ring cu 

Rocky (s) 23:00 Cabaret în 
familie (comedie. SUA, 1996)

5:00 Clona (r) 7:00 Răzbu
narea Victoriei (r) 9:00 Cântec 
de iubire (s). Cu: Lucero, Fer
nando Colunga, Daniela Romo 
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) 16:30 Daria, 
iubirea mea (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea 
urâtă 20:30 Iubire la prima 
vedere (comedie romantică, 
SUA, 2003) 22:30 Clona (s) 
0:30 Prizoniera (r) 1:30 
Poveștiri adevărate (r) 2:30 
Daria, iubirea mea (r) 3:30 
Muzica de acasă

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 Țopescu 14:30 S.O.S. 
Salvați-mi casa (r) 15:30 
Schimb de mame (r) 17:00 Te 
crezi mai deștept? (r) 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 Frankie și Johnny 
(comedie) 22:30 Turbulențe 
(acțiune/ thriller, SUA, 1997) 
0:30 Plăcerile păcatului 
(dramă erotică, SUA, 2001)' 
2:30 Sunset Beach (s) 4:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (r)

■ - ■
10:45 Șnițel Paradis (comedie, 
Olanda, 2005). 12:10 Prima 
mea nuntă (romantic, Canada,
2004) . 13:45 în căutarea 

Tărâmului de Nicăieri (dramă, 
Marea Britanie, 2004). 15:25 
Trăieștel (dramă, Franța,
2005) . 17:50 Eu cu sora mea 
mai mică (comedie, SUA,
2005) . 20:00 Renăscut din 
cenușă (dramă, SUA, 2005).
22:25 Master and Comman
der La capătul Pământului 
(dramă, SUA, 2003). 0:40 
Scary Movie 4 (parodie, SUA,
2006) .

8:00 Oamenii și politica (doc., 
r) 9:15 Top Fan X (r) 10:00 Vis 
de vacanță 10:30 La limită. 
Autoshow 11:00 Lumea 
Poveștilor Nemuritoare 11:30 
Euromaxx (doc.) 12:00 Mis
terul plăcuțelor de la Sinaia 
(doc.) 13:00 Fan X 14:00 Des
tinații la cheie. Călătorii în 
străinătate cu Theea 14:30 
Pasul Fortunei (r) 16:00 
Esentze 17:00 High Life (r) 
18:00 Briefing^ Știrile săptă
mânii 19:00 întâmplări cu 
Alexandra (comedie, Româ
nia, 1989) 21:00 Povestea lui 
John F. Kennedy Jr. (dramă 
biografică, SUA, 2003)

10:45 Ziarul realității 11:00 
Realitatea de la 11:00 11:10 
Ultima oră (r) 13:10 Money 
Express 15:20 Fabrica 16:00 
Realitatea de la 16:00 1630 
3 x3 17:05 3 x3 18:45 Jur
nal sport 19:15 Ediție specială 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:10 Eurosceptici, cu Adrian 
Ursu 21:00 Realitatea de la 
21:00 22:00 Tănase și Dines- 
cu (talk-show) (r) 23:00 Rea
litatea de la 23:00 2320 Jur
nal de mare audiență 24:00 
Realitatea de la 24:00

8:00 Cascadorii ca-n filme 9d)0 
Rable și reparații 10:00 Curse 
11:00 In viteza a cincea 1130 
X-Testers 12:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 13:00 Depen
dent de cascadorii 14:00 Cas
cadorii ca-n filme 15:00 
Vânătorii de mituri 16:00 
Brainiac 17:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 18:00 Revoluția 
4x4 19:00 Automobile ameri
cane recondiționate 20:00 
Mega-constructori: Proiect sub
teran în Madrid 21:00 Dr. G, 
medic legist 22M Mort în apă 
2300 John of God 2400 Pier
dut in sălbătida africană

Starea.de
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•utdoor-adventure.ro
Dan (D.I.) ■ Acest site este destinat comercializării 

de echipamente pentru activități desfășurate In aer 
■ar. Ad găsiți lanterne, cabluri, corzi, haine, vase, 

accesorii, fibre de apt, saci de dormit etc.

y*y w y

1 euro
2,3246 lei1 dolarul
48.5173 lei1 aram de aur

3,1340 lei

Boiangiul din comuna Dobra

• y y y y yy y yy < y y> y y j y y y y y y
ritatlar 

mij - lila -
- DN 66: Biela - Hațeg;
- DN 687: Hunedoara - noiual,
- Deva: Bulevardele Decebal, 22 Decembrie, Nicolae 
Bălceicu, Calea Zarandului fl str. Mihai Eminescu. 
/ițnpiaaarea radarelor in data de 01,07.2007:
- DN 7: flia — TStărățtl - Zam; .
- DN 7: Slmeria - Orăștie;
- M 735: Rapolt;
- Deva: Bulevardele Decebal, 22 Decembrie, Nicolae 
Btlcescu, Calea Zarandului ;l str. Mihal Eminescu.

’//y >ZJyy>yyy J yyy’y'yy-yy y .

In data da 30.06,2007:
TMărăftl - Zam;~

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

Farmacia .Green Line”, non-stop. Bd. Dacia, nr.

33.®-> 748080.

DEVA

Farmacia .Bella Farm', non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®-» 231515.

Farmacia nr.1 .Remedia’, non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-> 211616, 224488.

y J jJ yy y yy iy < y y y yy yy y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y J y y y y y y y y y «

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

SIF3 3,0100 +8,79
SIF2 3,7000 +1,65
SIF5 4,3100 +1,42
SIF1 3,8200 +2,65
SIF4 2,8500 +3,65
TLV 0,8400 +2,42
SNP 0,5300 +0,95
SIF3 2,9300 +7,33
BRD 27,7000 +1,08
Rubllcă realizați de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul 
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

SUDOKU

Reguli::
■ în fiecare 

: Moe sunt
câteva cifre 
între 1 șj-9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com-

' pietate cu 
cifrele lipsă, 

i' în așa fel 
•y încât fiecare 
■î. număr să 
ț- figureze o

■ singură da- 

t3. De ase
menea, ci-

, frele de la 1 
P> 5- trebuie 
săfigureze 
4 Singură

: da® atât pe 
iflnttarile 
«taftale 
câtjf pe 

. saloanele 
«erffiâfe.ale 

catar nouă 
blocuri luate 
împreună.
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Avansați

■ De mai bine de 100 
de ani, într-o familie 
din Dobra se practică 
meseria de boiangiu.

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.strda0lnformmedla.ro

Dobra - O meserie care aducea profituri frumoase celor care o practicau, dar pentru care, astăzi, nu mai există cerere, este meseria de boiangiu. Și asta pentru că vremurile în care ciobanii vopseau lâna pentru a fi transformată în haine sau ciorapi au dispărut. Trăim într- o lume în care sinteticul a reușit să detroneze lâna. Cu toate acestea mai există locuri în județ unde boiangiii mai păstrează vechile instalații folosite la vopsit. Și unde, din când în când, se mai abate câte un sătean care dorește să-și vopsească un pulovăr sau o pereche de
Artiști pricepuți la energie

Deva (D.I.) - Firma de electricitate Enel România a desfășurat, în primele zile ale acestei luni, programul educațional „Young Energy” care a avut ca scop ridicarea nivelului de conștientizare asupra domeniului energiei, în școli. La acest program au fost invitate să participe toate unitățile școlare din reședințele de județ. Practic, au fost implicate 100 de școli generale și licee din București, Transilvania și Do- brogea. în cadrul progra
Așteptam 
■ Până în 2010, în 
Deva și Hunedoara va 
curge apă mult mai 
curată la robinet.

Deva (D.I.) - încă din 2001 a fost depusă cererea de finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și a canalizării în orașele Deva și Hunedoara în cadrul programului ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare), dar aprobarea finanțării a fost primită abia la finele anului 2005. în acest proiect
India, în viziunea scriitorului Sărbătoare
9 Octavian Sărbătoare 
a venit să-și lanseze 
cartea în „orașul 
zeilor".

Hannelore Acârnulesei

Deva - Indianistul Octavian Sărbătoare, care și-a lansat, recent, ultima carte la Deva, a fost atras de India din tinere- 

Octavian Sărbătoare

blugi. Pe unul dintre boiangiii din județ Cuvântul Liber l-a găsit în comuna Dobra.
Cazanul regelui CioabăAntoniu Lazăr are 67 de ani. Este de meserie maistru electromecanic, dar a preluat de la tatăl său și meseria de boiangiu. „în vremurile de dinainte de război boiangiii câștigau bine. Tatăl meu s-a stabilit aici în 1936 și veneau la el toți oamenii din zonă ca să-și vopsească lâna. Colorantul îl cumpăra de la un evreu care-1 aducea de undeva din Polonia. Cât despre vasele de cupru pe care le folosește și astăzi, ele au fost confecționate chiar de regele Cioabă. Pentru cel mare tatăl meu i-a plătit 3.000 de lei”, spune Antoniu.Boiangeria lui Antoniu a mers bine până prin 1995, „Vreo câțiva ani după 1990 a- veam clienți. Veneau oamenii cu perechi de blugi sau cu co
mului au fost depuse 146 de proiecte pe teme de energie, constând în texte, studii, desene, fotografii, înregistrări video, reprezentații artistice sau muzicale realizate de elevi. Echipa liceului devean „Sigismund Toduță” coordonată de prof. Ana Maria Rugescu a obținut locul I la faza regională și din totalul de șase premii acordate (separat pentru elevii de gimnaziu și pentru cei de liceu) patru au ajuns în Transilvania.
apă mai curatăsunt implicați Consiliul Județean, consiliile locale din Deva și Hunedoara, precum și SC Apa Prod, ca beneficiar final al lucrării. Pentru reabilitarea rețelelor de apă, canalizare, a stațiilor de tratare a apei din Deva și Hunedoara și pentru reconstrucția stației de epurare din Hunedoara sunt alocați 50,72 milioane de euro, din care doar 4 reprezintă contribuția obținută prin credit a operatorului de furnizare a apei din zonă. Vineri firma de consultanță care va acorda asistență tehnică și va superviza derularea lucrărilor, Consorțiul Louis 

țe, dar a ajuns în „Purgatoriul hindus” abia în 1996. A fost atras de tematica spirituală încă de la început, iar Mircea Eliade i-a fost mentor. Cărțile și drumul inițiatic al lui Eliade l-au inspirat. A ajuns pentru prima dată în Calcuta în 1996, dar. s-a întors în India mereu și mereu.
„Dragostea nu moare”A cochetat cu ideea de indianism încă din studenție, când și-a promis pentru prima dată că va vedea Gangele. Nu l-a urmat pe Eliade în fiecare moment, dar a încercat să-și facă propriul drum inițiatic, atunci când a ajuns pe tărâmul hindus. Deși l-au inspirat toate experiențele lui Eliade, experiența iubirii cu o hindusă și-a pus amprenta cel mai tare asupra lui Octavian Sărbătoare. Care avea să-și descrie, chiar el, în volumul

Boiangeria este o meserie care a dispărut (foto: T Mânu)joacele acelea întoarse pe care voiau să le vopsească. Procedeul este simplu, primitiv, dar eficient. Se ia haina de lână, se înmoaie în apă fierbinte, apoi se lasă să se stoarcă bine.
Sărbătoare mare la Băița

Deva (S.B.) - Comuna Băița este în sărbătoare începând de astăzi, pentru două zile de sfârșit de Cireșar (30 iunie - 1 iulie). Locuitorii săi s-au pregătit pentru a marca împlinirea a 580 de ani de la prima atestare documentară a comunei cu mult timp înaintea evenimentului.Haine de sărbătoare a primit, cu acest prilej, și localitatea. A fost înfrumusețat centrul civic al comunei, s-a turnat asfalt, s-au montat pavele, piața agroalimentară a fost reamenajată, toate spatiile verzi au fost atent îngrijite și a fost montat chiar și
Berger SAS, a făcut o informare publică referitoare la etapele derulării programului.Pierre Le Norcy, director de proiect, consideră că termenul scadent pentru predarea lucrării este unul destul de strâns, dar consideră acest fapt o provocare. Principalul obiectiv este concentrarea asupra părții de construcție a rețelelor, dar la fel de importante sunt considerate planul de prevenire a poluării apei și cel referitor la reducerea pierderilor. Oricum, până în 31 decembrie 2010, lucrarea ar trebui să fie finalizată.
„Dragoste în India”, trăirile iubirii indiene. Scriitor și filosof, Octavian Sărbătoare este de părere că „dragostea nu moare”, așa cum avea să spună chiar Maitrey Devi în replica sa la romanul „Maitrey” al lui Mircea Eliade. Pentru că, așa cum viața este ciclică, în cultura hindusă, și dragostea este la fel. Omul se naște, iubește și moare. Spiritele se reîncarnează și se iubesc din nou. Chiar dacă s-a apropiat de cultura indiană și a încercat să pătrundă cât mai adânc în tainele culturii hinduse, Octavian Sărbătoare crede că niciodată un european nu se va putea integra cu adevărat în această cultură. întotdeauna, el va fi doar un vizitator. Cât despre prima experiență personală atunci când s-a pomenit pentru prima dată în inima hinduismului, scriitorul crede că India marchea

Se pregătește colorantul și se introduce haina în vas. Se lasă la fiert până când colorantul pătrunde bine în țesătură. După aceea urmează uscarea”, explică boiangiul.
un ceas în sensul giratoriu. Căminul cultural nu a fost uitat. Aici a fost finalizată renovarea pentru ca mulțimea de oaspeți care vor veni la manifestările cultural-sportive cuprinse în programul Zilei comunei Băița să laude bunii gospodari. în programul festivităților, primăria comunei a cuprins numeroase activități și unele surprize.Printre cele din urmă se regăsesc recitalurile susținute de Daniela Gyorfy și Gabi de la Oradea, Valeria Corodean- Dea, Adrian Stanca și Dumitru Fărcaș.

Pierre Le Norcy, director de 
proiect

ză profund. El crede, așa cum spunea și Mircea Eliade, că în India sacrul și profanul sunt cel mai bine definite. „Primul contact cu India este că te afli în Purgatoriu”, crede Octavian Sărbătoare. Este o cădere bruscă în profan, dar sacrul este în fiecare spațiu, în fiecare clipă trăită în India. Cel mai mult, în India, marchează discrepanța și varietatea stilurilor de viață, crede scriitorul. De la culturile care trăiesc în secolul XV și acum, la modernismul din marile centre. Cultura hindusă este una bine conservată și acum, o cultură care își păstrează și își conservă valorile fără a le lăsa să piară. Dacă este între bat de ce a ales Deva pentre a-și lansa cărțile, Octaviar Sărbătoare crede că este lucrătura zeilor. Pentru că, ,îr limba hindusă, Deva în seamnă „zeu”.

adventure.ro
tlberlu.strda0lnformmedla.ro
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JOB-uri

• Acord. Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții și două federații sindicale: „Familia" și „Anghel Saligny" au stabilit recent un acord social în baza căruia intenționează să aducă forță de muncă din străinătate și să mărească salariile muncitorilor. (C.P.) ____________________________________________________ i
Salariul decide migrația

București (C.P.) - Un studiu realizat de Federația Solidaritatea Sanitară arată că există o tendință tot mai accentuată ca asistenții medicali din România să plece la muncă în străinătate. Aproape 10.000 de asistenți medicali sunt plecați din România, la muncă în străinătate. Aproape 80% dintre ei se află în Italia. Președintele Federației Solidarității Sanitare, Viorel Rotilă, spune că, din datele pe care le au sindicatele, asistenții medicali români câștigă în Italia cel puțin de la 1200 de euro pe lună, față de doar 200 de euro net în țară.Președintele Federației mai spune că, în afară de Italia, asistenții medicali din România își mai găsesc de lucru în Germania și Franța, iar în ultima vreme și în Olanda sau Luxemburg.

Circa 10.000 de asis
tenți medicali 
români lucrează în 
străinătate

La scoală, la fel ca la serviciu
A "________________________

■ Elevii de la Grupul 
Școlar „Grigore Moisil" 
din Deva au patru 
firme de exercițiu.

Clara Râs
clara, pas@informmedla.ro

Deva - Liceeni, implicați în activitatea firmelor pe care le au în cadrul școlii, susțin că proiectul le-a permis să învețe, la modul concret, ce trebuie să facă un salariat la locul de muncă. Deși sunt în vacanță, câțiva reprezentanți ai uneia dintre firmele din liceu erau prezenți la Bursa Regională a furnizorilor de formare profe

Vasilica Dinulescu și Ramona lacobsională, ce s-a desfășurat la Deva, pentru a povesti despre experiența câștigată în cadrul proiectului. La „Grigore Moisil”, elevii au o firmă de contabilitate, una ce are ca obiect de activitate papetăria și biro
tica, un restaurant și o agenție de turism. în cadrul acestor firme de exercițiu, 64 de elevi efectuează simulări ale activității reale specifice unui agent economic. „Firma de contabilitate este cea mai nouă. Are

doar două luni de existență. Chiar dacă nu sunt decât simulări, am învățat multe lucruri practice. Personal știu ce aș avea de făcut într-o firmă reală, de la întocmirea unei oferte, până la elaborarea unei monografii contabile”, povestește Vasilica Dinulescu.Colega ei de școală și „serviciu”, Ramona lacob, crede că implicarea într-o astfel de activitate încă din timpul școlii te poate ajuta să-ți găsești mai ușor un serviciu, după terminarea școlii. Toate cele patru firme din cadrul Gr. Șc. „Grigore Moisil” din Deva sunt incluse în rețeaua firmelor de exercițiu ROCT.
Scrisoarea de recomandare
■ Șansele de angajare 
depind în mare măsură 
de recomandările celor 
cu care ai lucrat.

Clara Râs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Scrisoarea de recomandare are un rol important în imaginea pe care angajatorul și-o va forma despre tine, așadar ar fi bine să îi acorzi atenția cuvenită chiar dacă nu îți revine ție responsabilitatea redactării acesteia. Amintește-i fostului șef/co-

leg/profesor să păstreze un ton obiectiv și să argumenteze afirmațiile cu situații de lucru concrete în care ți-ai evidențiat anumite abilități. Dacă cel care îți servește ca referință nu știe exact cum să redacteze o scrisoare de recomandare, rămâi alături de el și ajută-1 atât timp cât și el este de acord.
O anumită structurăO scrisoare de recomandare eficientă trebuie să respecte o anumită structură, în cuprinsul propriu-zis al scrisorii, referința trebuie să

specifice ce post ai ocupat, ce responsabilități îți reveneau, ce abilități erau necesare, măsura în care îți îndeplineai sarcinile, comportamentul la locul de muncă, câteva caracteristici ale tale considerate esențiale de acesta. Concluzia - unei scrisori de recomandare conține părerea exprimată succint a referinței despre tine și propunerea explicită pentru ocuparea poziției pentru care aplici. în redactarea scrisorii de recomandare este important să nu se strecoare greșeli de ortografie sau punctuație. Deși de cele mai

Scrisoarea de recomandare 
trebuie semnată de mânămulte ori aceasta se scrie de mână, chiar dacă este tipărită trebuie semnată de mână. Important este nu numai să ai scrisori de recomandare, ci și să-ți servească să obții pos/** tul. în această ordine de idei'"' este bine să păstrăm o relație bună cu angajatorii și colegii și să oferim la rândul nostru referințe dacă ni se solicită.

Societatea HIDROMINERAL SJk., 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.

(97624)

ANGAJEAZĂ: 

• VOPSITOR: expe
riența minimă;

SC INJECT TRADING SRL Brăila
ANGAJEAZA PIETRAR

T
-■,S

Primăria comunei Luncoiu de Jos, 
județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice 

de execuție vacante de

clasa I, grad profesional asistent 
treapta 1

dîn cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luncoiu 
de Jos, îr intervalul 8-9 august 2007 (proba scrisă în data de 8.08.2007 
și interviul în data de 9.08.2007). Dosarele se depun la sediul Primăriei 

. Luncoiu de Jos, până la data de 1.08.2007.
Condițiî de oartldnare la concurs:

1 ' - cetățenia română și domiciliul în România 
f - cunoașterea limbii române scris și vorbit 

vârsta de minimum 18 ani împliniți
- capacitate deplină de exercițiu 1
- stăre de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, 

f- atestată pe bază de examen medical de specialitate
- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență 

perfecționări (specializări); cțpipștjpțe de operare/programare pe calcula- 
jnecesitate și nivel); operare calculator: WINDOWS, MICROSOFT OFFICE,

fSrfveifoarte bine
- limbi străine (necesitate și grad de-cunoaștere): limba engleză sau limba 

^franceză - nivel bine
- vechime în specialitate: 1 an
- abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de analiză, sinteză, ope- 

\ rathfitate, rigurozitate în îndeplinirea sarcinilor, abilități în comunicare, ordine,
seriozitate și discreție, abilități pentru munca în echipă

- nu au fost condamnați pentru săvârșirea unor infracțiuni
- nu au fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani
* mr au dasfățprat activitate de poliție politică astfel cum este definită prin 

ț>*
BbhfUOVlIgMCMr ia tefc nr. 0254/684821 sau 0254/684610.

• OPERATOR 
INJECȚII MASE 

PLASTICE.
Informații supli

mentare la tel./fax: 
0254/236.522

Mobil:
0751/060.657

(100142)

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 serviciu.

CV-urile se vor primi la nr. de fax 0239/681.470 sau la tele
fon: 0744/607.848.
Vor fi contactați telefonic pentru interviu numai Candidații 
care întrunesc criteriile cerute.

(100336)'

Deva sîr.UIpt» nr. 15 
ten MS-ffijSHilIHM.îîUWIÎ SrSMVZSSW® Fa« . e-mW ades vă «cernin ra

angajeazA

INGINERI, SUBINGINERI 
«domeniul construcții (CCIA, CH, CFDP) 

MAIȘTRI
-domeniul construcții

Condiții: - minim 3 ani experiența in domeniu;
Poziție: - șef șantier: - șef punct de lucru; - serviciu tehnic decontări, 

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

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

ZIDARI 
FAIANȚARI 

MECANICI UTILAJE (buidoexcavator, mică mecanizare)

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

9EU

Informații la telefon 0254 215 294 0254 218 151(faxi
Secretariat. e-mail office .de va ;rj -de va ac.omm ro

C V urile pot h trimise prin fax c-rnail sat# depuse la s» •cret«ir;nt ul firme»

mailto:pas@informmedla.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro


k • împrumut. Viorel Ion, managerul ge- ’ neral de la Gloria Buzău, a declarat că

De la Aninoasa în Germania

Steaua București și-a dat acordul ca fostul mijlocaș al Jiului Petroșani, Eric Bic- falvi, să fie împrumutat la echipa sa, nou- promovată în Liga I. Cu toate acestea, Bicfalvi face parte din lotul deplasat de antrenorul Gheorghe Hagi în cantonamentul de la Kaprun (Austria). (V.N.)
FOTBAL / CUPA PRIMĂRIILOR

Zona a Vll-a, Teliuc

1. P. Rusca Ghelari 1 1 0 0 7-2 3
2. Cîrjiți_________________ 1 1 0 0 3-2 3
3. Cerna Toplița 2 0 0 2 4-10 0

Peștișu Mic - Boșorod 0-1; Teliuc - Lunca Cernii 6-2 
clasament
1. Dacia Boșorod 2 2 0 0 4-0 6
2. Rusca Teliuc 2 1 2 0 7-3 4
3. Pestiși- Mic 2 0 1 1-2 1
4. Lunca Cernii 2 0 0 2 2-9 0
Zona a Vlll-a, Geoaqiu
Romos - Mărtinești 3-0; Beriu - Orăștioara 1-1
Clasament
1. Romos 2 2 0 0 6-1 6
2. Orăștioara 2 1 1 0 3-1 4
3. Beriu 2 0 1 1 2-4 1
4. Mărtinești 2 0 0 2 0-5 0
zona a IX-a, Bretea
Densuș - Bretea Rom.
1-1

1-3; Răchitova - Sarmizegetusa

Clasament
1. Bretea Română 2 2 0 0 5-2 6
2. Răchitova 2 1 1 0 4-1 4
3. Sarmizeqetusa 2 0 1 1 2-3 1

Census 2 0 0 2 1-6 0
■ma a X-a, Pui
Tălașu de Sus - Rîu de Mori J-2, 

Pui 0-5
Cetate Bănița - Măgura

Clasament
1. Rîu de Mori 2 2 0 0 6-2 6
2. Măqura Pui 2 1 0 1 5-1 3
3. Sălașu de Sus 2 1 0 1 2-2 3
4. Cetate Bănița 2 0 0 2 1-9 0
Zona a Xl-a, Ghelari_________________________
Cerna Toplița - Cîrjiți 2-3; Rusca Ghelari stă.
Clasament

■ Cei mai buni arcași 
din România se 
pregătesc în Valea Jiu
lui pentru CM.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@informmedia.roDeVa - La Complexul sportiv Anena din Aninoasa se află în plină perioadă de pregătire lotul național de tir cu arcul al României. întreaga activitate este coordonată de antrenorul Viorel Hăbian. Cei mai buni arcași din România vor pleca în data de 5 iulie spre Germania, unde vor participa la Campionatul Mondial. De remarcat faptul că Minerul Aninoasa are patru reprezentanți la acest eveniment. Mai mult, Simona Băn- cilă este veterana lotului național. Sportiva din Valea Jiului are 38 de ani, dar spune
„Gata cu balamucul de la Jiul"
■ Jucătorii au fost aver
tizați de managerul ge
neral - dacă nu muncesc 
vor pleca de la echipă.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.roDeva - loan Sdrobiș, managerul general al Jiului Petroșani, le-a atras atenția jucătorilor să „nu mai cerșească”. Dimpotrivă, să „pună osul la muncă”. Dacă nu vor face acest lucru, fotbaliștii riscă să plece de la echipă. „Le-am spus să nu mai cerșească bani, ci să muncească, pentru că nu așa se face fotbal. Celor care nu fac față le dau dezlegări spre alte echipe. Nimeni nu-i ține cu forța.

Aninoasa - centrul de pregătire al lotului național (Foto: t. Mânu)că este în formă maximă. Nici mai mult, nici mai puțin, ea intenționează să obțină un rezultat de zile mari, care să- i asigure calificarea la Jocu
rile Olimpice din China. „Am 38 de ani, dar nu-mi este teamă deloc de concurență. Mă simt foarte bine și am toate condițiile necesare pen

Cred însă că ar fi bine să se integreze în sistemul nostru. Gata cu balamucul de la Jiul, unde fiecare a făcut ce a vrut I-am spus și patronului, el e cu banii, eu sunt cu strategia”.în ceea ce-1 privește pe Bădoiu, Sdrobiș a spus că are mari șanse să-și recapete forma de altă dată și să ia bani frumoși. “I-am spus să joace și apoi să-și ceară drepturile. Are deja o vârstă la care nu- și mai permite să stea degeaba”, a spus Sdrobiș. Oficialii de la Jiul au declarat apoi că atacantul Gabriel Apetri are permisiunea clubului să stea în pregătire cu Poli Timișoara până la 6 iulie. Atunci, clubul de pe Bega va trebiji să dea uri răspuns. „Apeti nu poate sta
Se pare că la Petroșani nu se mai poate fără muncă (Foto: t m )în probe la Timișoara la nesfârșit. Am vorbit cu Chivor- chian căruia i-am spus că pe data de 6 iulie trebuie să ne 

tru marea performanță. Am șvut ceva probleme medicale, dar am trecut peste ele, iar acum nu mă gândesc decât la Olimpiadă”, a afirmat Simona. Legitimată la Minerul Aninoasa, sportiva se bucură că se pregătește cu un echipament modern comandat tocmai din Coreea și care a costat aproximativ 2.000 de euro. „Mă ajută foarte mult și sunt mulțumită din acest punct de vedere. Sper să nu dezamăgim la Mondialele din Germania”, a apus arcașa. Trebuie precizat faptul că lotul național va fi însoțit la Mondiale de antrenorul Viorel Hăbian. „Va fi foarte greu. în Germania vor participa cei mai buni sportivi din lume, așa că nu avem pretenții la medalii. Mi-aș dori însă să avem cel puțin un arcaș calificat pentru Jocurile Olimpice”, a declarat Hăbian.

dea un răspuns, altfel jucătorul va reveni la Petroșani”, a mai spus managerul general, loan Sdrobiș.

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

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

ti&rj'MiFri

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

Cu un design dinamic ți liiusJn extrem de precise ale caroseriei și interiorului. Noul Polo aratfl mai bine ca nx uxlatJ Iar oui elena 
IWoltappv.ilpoUavcacuirpachtf geiurosdedottostandanLlaimpre(mcreihbildeO>2I.îro.cu toate laxele inclu«
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r.*dio < ’D-pt»vcr duMu airbag I,h rare din stoc.

Acum și cu prima de casare!
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Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, Colea Lugojului, brfwmtie aeroport, tUrfnn: 0256-289892, 287316 |
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• Revine. Pilotul polonez al echipei BMW Sauber, Robert Kubica, victimă a unui accident violent la Marele Premiu al Canadei, în data de 10 iunie, va reveni în competiție în acest weekend, la Grand Prix-ul Franței, pe circuitul de la Magny- Cours.
Steaua e favorită cu Zaqlebie

Copa America
Maracaibo (MF) - Rezultate înregistrate, joi, In prima etapă a Grupei 

C a turneului Copa America, ce se desfășoară în Venezuela: Argentina - SUA 4-1 Paraguay ■ Columbia 5-0.
Zi decisivă

Barcelona (MF) - Cotidianul catalan Sport notează, în ediția de vineri, că aducerea fundașului Cristian Chivu la FC Barcelona se află în faza decisivă și că loan Becali se va deplasa la Barcelona, cel mai târziu sâmbătă dimineață, pentru a discuta cu oficialii clubului spa
niol.

Cristian Chivu (Foto: era)

IX .A

David Beckham
(Foto: ERA)

Ghinion?
Los Angeles (MF) - 
Internaționalul englez 
David Beckham, 
transferat de Real 
Madrid la Los Ange
les Galaxy, va ajunge 
la noul său club 
vineri, 13 iulie, o zi 
asociată cu ghinionul 
în cultura americană. 
MLS a anunțat, joi, 
că Beckham va fi 
prezentat oficial la 
Los Angeles Galaxy 
în 13 iulie, într-o 
conferință de presă. 
El va disputa primul 
meci alături de 
echipa americană la 
21 iulie, un amical cu 
Chelsea.

■ Responsabilii forma
ției române spun că au 
prima șansă, într-o „dublă" 
dificilă cu polonezii.Nyon (MF) - Președintele CA al FC Steaua, Valeriu Argăseală, aflat la Nyon, la tragerea la sorți a turului 2 preliminar al LC, a declarat, vineri, că echipa din Bulevardul Ghencea este favorită în dubla manșă cu campioana Poloniei, Zaglebie Lubin, însă vor fi meciuri foarte grele.„Dacă vrei să joci în grupele LC, nu poți evita niciun adversar. Zaglebie este o echipă puternică, a câștigat contra formațiilor tari din campionatul Poloniei și a luat titlul. Steaua este favorită, dar va fi o dublă grea. Mi-aș fi dorit alt adversar, să nu uităm că se joacă doar o etapă de campionat până la prima manșă cu Zaglebie și n-avem meciuri în picioare. Vrem să jucăm în grupele LC, deci trebuie să trecem de Zaglebie”, a spus Argăseală.El a adăugat că adversarii au propus ca dată de disputare a primei manșe, din Polonia, ziua de 31 iulie, Steaua urmând să dea un răspuns asupra datei meciului retur (7 sau 8 august) până la 10 iulie.Argăseală a spus că a existat o deficiență la tragerea la sorți, când s-a greșit tabloul,

Vrea să-l convingă
București (MF) - Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, vineri, la terminalul Ion Țiriae ăl Aeroportului Henri Coandă, că trebuie să-l convingă pe antrenorul Gheor- ghe Hagi să-l lase să plece pe mijlocașul Sorin Paraschiv, care are ofertă de la Rimini, deoarece i-a promis jucătorului acest lucru.„Eu i-am promis băiatului, dar i-am promis când era Olăroiu, el a spus: da, dom'ne, poți să-i dai drumul. Paraschiv a zis că vrea să plece, a făcut destule pentru Steaua. Gică a zis: stai să vedem, ce, cum” - a declarat Gigi Becali.

Au încredere în SteauaBucurești (MF) - Președintele LPF, Dumitru Dragomir, este de părere că Steaua se va califica în turul trei preliminar al Ligii Campionilor.Bun cunoscător al fotbalului polonez, fostul atacant al echipei Wisla Cracovia, Hristu Chiacu, a declarat, că Steaua are 70-80 la sută șanse de calificare în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, în dauna formației Zaglebie Lubin.„Nu cred că e așa greu pentru Steaua. Părerea mea e că au 70-80 la sută șanse de cali
Polonezii au susținere puternicăge la o capacitate de 10.000 deBucurești (MF) - Clubul Zaglebie Lubin a fost fondat în anul 1923 și are culorile roșu-portocaliu-negru, iar președintele grupării este Robert Pietryszyn, considerat al doilea om ca putere financiară din Polonia.El a anunțat un buget de zece milioane de euro pentru sezonul viitor și modernizarea stadionului Gorniczego Osrodka Sportu, care va ajun-
Derogare pentru La Paz

San Cristobal (MF) - 
FIFA a autorizat naționala 
Boliviel să joace la La Paz, 
la o altitudine de 3.577 metri, 
meciurile de pe teren pro
priu din preliminariile Cu
pei Mondiale din 2010, a 
anunțat președintele fe
derației boliviene, Carlos 
Chavez.

„Interdicția a fost ridica
tă și meciurile se vor juca 
la La Paz”, a declarat Chavez.

El a precizat că FIFA a 
acordat o derogare capitalei 
Boliviel, după noua regulă 
stabilită, miercuri, de forul 
mondial, de a nu autoriza

X.
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iar Steaua fusese împerecheată cu Slavia Praga, cap de serie ca și formația din Bulevardul Ghencea.Managerul sportiv al FC Steaua, Adrian Ilie, a declarat, vineri, după tragerea la sorți a turului doi preliminar al Ligii Campionilor, că gruparea „roș-albastră” are valoarea necesară pentru a 
ficai»”, a spus Chiacu, component al echipei Dinamo în acest moment.

El este de părere că Zaglebie a câștigat titlul, pentru că nu a băgat-o nimeni în seamă, dar #au fost alte lucruri pe acolo”. „Zaglebie are un stadion frumos și vine multă lume la meciuri. Cât timp am stat eu în Polonia, suporterii mi s-au părut cam reci. Din câte știu este o echipă cu bani. Pe ei nu i-a băgat nimeni în seamă în lupta pentru titlu, dar au fost alte lucruri pe acolo”, a adăugat Chiacu.

locuri.Formația poloneză are 24 de meciuri în cupele europene, dintre care doar două in CI, reușind șapte victorii, nouă egaluri și opt înfrângeri. Zaglebie a înscris 26 de goluri și a primit cu unul mai puțin în cupele europene.Nicio echipă românească nu s-a întâlnit până acum cu formația Zaglebie Lubin. în 

disputarea partidelor la o 
altitudine mai mare de 
3.000 m.

Președintele Bollviei, Evo 
Morales, a depus o solici
tare la FIFA după decizia 
de ridicare a limitei la 3.000 
m, în condițiile în care an
terior federația internațio
nală hotărâse ca-pragul să 
fie de 2,500 m. Decizia de 
miercuri permitea capi
talelor Columbiei și Ecua
dorului, Bogota (2.540 m), 
respectiv Quito (2.800 m) să 
găzduiască meciuri din pre
liminariile CM, însă exclu
dea orașul La Paz. 

trece de campioana Poloniei, Zaglebie Lubin.„Cred că e una dintre echipele grele cu care puteam să picăm. Să vedem cât e ghinion. Steaua are valoare foarte mare și putem să trecem. O să vorbim cu toți pe care îi cunoaștem pentru a ne ajuta să ne trimită orice informație despre Zaglebie Lu

Dumitru Dragomir (Foto: fan)

istoria cupelor europene, echipele românești au disputat 12 partide cu formații poloneze, câștigând cinci, remizând o dată și pierzând de șase ori.Steaua a întâlnit o singură dată o echipă poloneză, Widzew Lodz, în sezonul 1996-1997, în grupele Ligii Campionilor. Formația din Ghencea a câștigat atunci cu 1-0 pe teren propiu și a pierdut cu 2-0 la Lodz.
Merge la Milan?

Milano (MF) - Mijlocașul echipei FC Barcelona, Ronaldinho, a ajuns, vineri, la Milano, oficial pentru a face cumpărături, neoficial pentru a discuta cu oficialii clubului AC Milan un posibil transfer, a anunțat cotidianul Tuttosport, citat de agenția Calciomercato.Internaționalul brazilian este însoțit la Milano de fratele său, Riccardo de Assis, care în același timp îi este și impresar.Știrea publicată de presa italiană i-a înfuriat pe conducătorii grupării catalane, care au anunțat că Ronaldinho nu este de vânzare, deși 

bin. Noi nu ne gândim decât la calificarea în grupele Ligii Campionilor, care este primul obiectiv din acest sezon. Lubin are jucători de echipa națională și sigur se vor mai întări, ceea ce ^hi face și noi. E una dintre echipele grele cu care puteam să picăm în turul doi”, a spus Ilie.
Vroia altcevaNyon (MF) - Antrenorul Czeslaw Michniewicz de la Zaglebie Lubin,] adversara Stelei în pre-' liminariile LC, a declarat că și-ar fi dorit să întâlnească un adversar cu nume din vestul Europei, precum Glasgow Rangers, decât o echipă din Est incomodă și neatractivă pentru suporteri, precum formația româl nă.„Nu există adversari slabi în această competiție. Mi-aș fi dorit să jucăm cu echipe bune, cu nume și atractive din vest, precum Glasgow Rangers, decât cu adversari tari, incomozi, iar pentru fani neatractivi, din estul Europei, precum Steaua. Indiferent de adversar, fără să lupți nu te poți califica. Vom da totul pe teren pentru a avea un drum cât mai lung în Liga Campionilor”, a spus Michniewicz, citat de Gazeta Wyborcza.

patronul Milanului, SilvioBerlusconi, spusese că ar fidispus să ofere și 100 de mi- * lioane de euro pentru ționarea brazilianului. -..ițț

Ronaldinho (Foto: »AJ
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Vând ap. 2 camere (03)

• dnoadtea ICtn 15, centrală termică, lift 
h furirtrjne. totul contorizat, preț 50.000 ron, 
negcca&L tei. 0729/893990. CD
• li Batem etaj 4, acoperit balcon închis, 
necesită zugrăvit preț 450 ron neg, infrmatii la 
tetonviTOem
• pe b-dte Decebal, vizavi de Auto-moto, 
deasccra agenției Loto-Prono, preț 50.000 euro, 
negociabil la vedere, nu sunt agenție, telefon 
0788/775714. CD
• seaUccanandate, Al. Moților, bl. P5, et. 3, 
total renovat recent lavabil, gresie, faianță. C.T., 
parchet instalații sanitare și electrice noi, tel. 
0722/666470, preț 35.000 euro. (T)
• agent, confort 1, zona Miorița, contorizări, 
apă-gaz, preț un miliard patru sute milioane lei, 
tel. 223336. (T)
• ocazie, Zona Pieței, et 3, bloc de cărămidă, 
semidec, st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130.000 ron, neg. în funcție de ofertă, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• zona Mfcro 15, dec, curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, et 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• semidecomandate, centrală termică parchet, 
gresie+faianță, balcon ST 54 mp, et. 2, zona 
Miorița, preț 42000 euro neg, tel. 0742/019418. 
(Al) '

• zonă centrală, parchet, centrală termică 
balcon, ST 51 mp, instalații noi, preț 136000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al) 

ista Cuvântul Liberte răcorește!

i • S ■*, centrală termică parchet gresie, 
I faianță balcon, et 3, P-ța Victoriei, preț 145000 

lei, tel. 0745/639022,0726/316796.  (Al)
• Dada, et 3, circuit balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec, contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et 4, semidec, contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg,, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului, et 2, circuit, balcon, faianță* gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. luliu Maniu, semidec, faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, parchet, bucătărie, baie, reparti
toare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, circuit bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd. 
Decebal, preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• zona Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
cu 2 balcoane, contorizări totale, parchet, gresie, 
faianță bine întreținut, preț 160.000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498,0788/165702,232808. (A4)

• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
52 mp, zona pieței centrale, etaj 1, bine 
întreținut, contorizări totale, vedere la stradă 
fără modificări, preț 139.000 lei negociabil, tel. 
0788/165703,232808,0745/302200. (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)
• urgent,apartament 2 camere bid. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică termopan, ușă 
metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808. 
(A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală, parchet termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

Ești abonat 
Ci? Fiecare 
lună din 
2007 îți 
aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 
C1c 1! ?• l , iar noi 

te răsplătim 
pentru fidelitatea 
ta! 2 iulie poate să 
te desemneze chiar 
pe tine 
câștigătorul unui 
Vi i, ni , i vi: 

Fii Abonatul lunii 
IUNIE!
Cu CL, e atât de . 
simplu să câștigi! I

S-,-.
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• agent, apartament 2 camere în zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, se 
oferă de la 120.000 lei până la 165.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață tel. 
0730/474275,0740/535095,232808. (A4)
• urgent, dea, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• amenajat modem, etaj 2, ultracentral, 60000 
euro, tel. 0745/253413. CD

• central, termopan, parchet laminat, semi
decomandate, cartier Gojdu, preț nego- 

1H, informați la telefon 0722/371229. (nr. 
11/254163007)

• circuit, balcon, parchet, gresie+faianță ST 70 
mp, et. 3, Kogâlniceanu, 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)
• rpati, dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel (45/367893. (A2)
• jgr >L et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom, baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanț, el 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț: 65.000 euro neg., tel 
:0745/367893.(A2)
• zona Dorobanț, 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, bid. 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. 23L800. (A9)
• dec, bate cu gresie, faianță CT, etaj L zona 
Mărăști, Deva. teL 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanț, Deva. teL 
231800. (A9)
• semidec, conterizM, etaj 2, zona Dada, Deva, 
preț 85800 Ron, tel. 231300. (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: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483 (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătății, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• +garaj, circa 600 mp, zona centrală tel. 
0254/613366; 0788/040.490; 0788/158483. (A10)
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Cumpăr ap. 3 camere (06)

■ urgent, apartament 3 camere în zonele: bid. 
Decebal, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se oferă 
de la 160.000 lei, până la 230.000 lei in funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0730/474275, 
0740/535095,232808 (A4)
• dea sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(AS)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Dorobanti, etaj 2, parchet 2 băi, 
balcon, centrală termică boxă preț 250000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
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• 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 bă, 
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)
• decomandate, etaj 1, zona Carpaț, contorizări, 
parchet fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703, 0254/232808 (A4)
• dea, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpaț, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
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AGENȚIA IMOBILIARĂ
PRIMA - INVEST

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

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

în scopulimobiliară a județului Hune-
--------------------------------------------------_CAL|_

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARAAgenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri " VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața i..._ZL.E _ doara și are cea mâi PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ 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 și,al familiei.• Toți cîienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți GRATUIT.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din: §DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. CI, parter. STel ./fax 215.212Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro,- e/mail: imob@prima-invest.ro 

MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418 
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780 
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022.

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

LIDER IMOBILIAR
A TESTA T Șl LICENȚIA T

Garant Consulting
'11 ani de experiență

www șăfMtora» Un$.tie

http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro
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Bauen sie sich ihr 
Internationales 

Geschâft auf! Moderne 
ș Burotătigkeit von 
8 zu Hause!
www.teampartner-well.biz

romimo.ro

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika
Al - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A10 - Liliacul Multicom

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

^rfoXcni4ii7ATrl^O^ERGIALA
digera\l T* ■.XJLl

•CONTABILI • OPERATOR

•VÂNZĂTOARE
CALCULATOR ii

•OSPĂTARI
• BARMANI

• CONDUCĂTORI
•MUNCITORI AUTO 5

NECALIFICAȚI DISTRIBUȚIE f

pAMWEGATrrC'VA SPtOAL' OMNIASK

330025 DEVA■< ■< ■< JeX Tel. : 0 2 5 4 12 13 5 10 
ffsiiSr Fax : 0354 1 811583
STAMPR^; Jpl) e-mail ; stamprod@rdsllnk.ro

Print publicitar de mari 
dimensiuni

postare - autocolante - mesh R 
banner© - panouri &

Sunați acum pentru cea mai bună ofertă! ®

Așteptăm CVfiirile laFAX:0254.219.300, 
sau e-mail: agercom^agercom.ro I

poți să cumperi asigurarea obligatorie 

de răspundere civilă auto de la stațiile 

de distribuție carburanți
OMV, PETROMV, PETROM ți sediile DMNIĂSIG1

de 'aspuntlgre cvtâ am 
ir perioada z .:■? .3huh»4( 17 primes!
» bonuri de combustibil In valoare de 100 R0N (1.000.000 lei), 

pentru polițele cu valabilitate 12 luni
p bonuri de combustibil in valoare de 25 RON (250 000 lei), 

pentru polițele cu valabilitate 6 luni
Pswu a bewtas Ml acsusta Rstamune ireȘyie si mMioMzi 
polka fțSĂ Șfeadin-'e lain.® 0MV: PEJROMSZ sau PETR0M 

cș poarte ■TS*rwt«ste>ffl0B»« mitele sutameie și agențiile Ommasig 
I De asemenea, polița RCA Omniasig îți oferă In continuare gratuit 

o poliță pentru asigurarea looulnței și o reducere cl« 1S% pentru 
asigurarea auto Casco nou achiziționată In perieada campania).

COMENZILE SE EOT BACE SI LA TELEFON!

Vienna Insurance Group

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Goldu, 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)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• CALCULATOARE NOI 
Șl SECOND ÎN ORICE 
CONFIGURAȚIE
• IMPRIMANTE - COPI

ATOARE Șl CONSUMABILE
• MONITOARE Șl COMPONENTE 
CALCULATOR
• REȚELE DE CALCULATOARE, INTER
NET Șl TELEFONIE s
• SERVICE CALCULATOARE, IMPRI- §! 
MANTE, REȚELE DATE
• ÎNCĂRCĂRI CARTUȘE IMPRIMANTE 
LASER Șl CERNEALA
• INSTALAȚII RECEPȚIE SATELIT CU Șl 
FĂRĂ ABONAMENT

RELAȚII LA TEL 0720.048.271 
sau 224.422 CLĂDIREA CEPROMIN

ETAJ 6 CAM. 600 f

N Ctcom

• + garai cu scară Interioară, Deva 150 mp, 
centrală termică, termopane, amenajat occi
dental, l'K"eura. tel. 0722A64rs' ti)

Vând case, vite (13)

rprpa
Aveți nevoie de noi!

• vând cast In Hațeg, cu centrală termică etaj, 
5 camere, bucătărie, băle, anexe, curte+zece ari 
grădină tel. 0254/772099. CD
• cui absolut deosebită în Slmerla, zonă 
rezidențială, amenajări șl finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băl, spălător, living mare, curte șl 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• Deva, P+l, 3 camere, bale, balcon, teren 1600 
mp, apt gaz, canalizare, ocupabllă Imediat, tel. 
0722/564004 (Al)
• urgent, ki Deva, 3 camere, bucătărie, bale cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garai, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț atractiv, telefon: 0254/613.366,. 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 umere, 2700 mp, corn. Bucureșcl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483, (A10)
• șură grădină 2 ha teren, Herteștl, preț 
atractiv, telefon:0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483 (A10)
• anta, ml încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• In Dealu Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,07881/040.490,0788/158.483. (A10)
• Bmd, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/61336h hW040.4vu.0788/ls» 3TA10)

• decomandate, balcon închis, parchet, 
gresle+faianță contorizări, zona Opera, ST 38 
mp, preț 93000 ron, negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• urgent semldecomandate, contorizări, 
ocupabllă Imediat, B-dul luliu Maniu, preț 78000 
ron, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55.000 RON, tel, 215151,215800. (A2)
• urgent zona Mărăști,etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 90.000 RON, neg., tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent zona Bejan, etaj intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
o urgent zona Miorița, etaj intermediar, balcon 
închis, contorizări, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)
o izgoni zona Dacia, etaj Intermediar, 2 camere 
dec, modernizări, gresie, faianță parchet, geam 
termopan, preț 83.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• zona Dorobanți confort 1, decomandată, 38 
mp, termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță modificări, se dă mobilată utilată preț 
122.000 lei negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702,232808 (A4)
o 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. 
0788/165702,232808,0740/535095. I’M)

Cumpăr garsoniere (20)

• urge» jar»or“ ă în zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 
lei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
și Suprafață tel. 0740/535095, 0730/474275, 
232808. (A4)
• dec, zona Zamflrescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317.314. 
(A8)

Vând terenuri (21)

• 1 ha. lângă Restaurantul Pacific de oe DN7 
(drum), toate facilitățile, tel. 0767/048633. CT)

• SB ari, cu ieșire la strada principală. 
Intravilan, preț 2,5 euro/mp, informații lâ 
te). 648908, Bârsău. (nr. 8/27.06.2007)

INSIGNE
- diam. 56 mm cu 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
■ indosarieri, laminări

ORĂȘTIE, Str.Aurel Vlalcu, 
nr.4 Tel. 0788/371537; 
Telfax:0254/241246 
e-mail:office@emma.ro B

EDITURĂ
• cărți, broșuri, pliante, proiecte
- cataloage publicitare

ȘTAMPILE- orice dimensiuni și forme

Cumpăr casă (14)

• urgent, cu grădină Deva sau Simerla, plata 
Imediat, tel. 215212. (Al)

• pentru casă ds vacanță pe Valea Căolului 
(comuna VețeD, suprafață 800 mp, 
Informații la telefon 0722/371229. 
(nrJL06J007)

Case de vacanță (15)

TIPOGRAFIE mic tiraj

- imprimate tipizate pentru firme, 
cabinete medicate, asociații

■ facturi, avize, chitanțiere, 
monetare autocopiative

• registre
■ formulare

CUTTER - firme și reclame

http://www.emma.ro 
http://www.edituraemma.ro 
http://www.insigna.eu
http://www.e-catalog.ro 
http://www.design-web.ro

• vând canina ue lemn șl 2000 mp teren pe str. 
Roci (prelungirea Vulcan) în Deva, tel. 
0720/400439. (T)
• vând casă 2 camere, bucătărie mare, bale, 
centrală termică hol, beci, curte, grădină 1000 
mn n- , 175.000 ron, ««fon 0W/n«7Si jț)

Vând case la țară (17)

AFAcaar

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

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

•Achiziții publice 
înscrieri zilnic. între orele 9-16. în 
limita locurilor disponibile, pana la 
data de: 30.06.2007
era. Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A

• cu 3 camere șl teren Intravilan 030 ha în satul 
Pojoga, corn. Zam, preț negociabil, tel. 219314. 
(T)
• toate utmtățlls, apă gaz, parchet, gresie, 
faianță 3 camere, baie+2 camere+1 cameră în 
garaj, grădină 2000 mp. Vețel, asfalt, informații la 
tel.0740/130393,0354/103010.  (T)
• vHă deosebită în Șoimuș. construcție nouă 6 
camere, living 80 mD, terasă 60 mp, raj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, lălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg,, tel. 
211587,0745/253662. (A0)

• urgent, casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st -1700 mp, 
fântână gaz. acces ușor, poziție bună sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808 (A4)
• Casă lemn, ST -1 ha, preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Musani 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490.0788/158.483.  
(A10)
• 2 cas», 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săveștl, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0W158483. (A10)
• casă șl teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040490,07M/158483. 
(A10)
• 5 cams» + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbravă preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• din lemn, cu 2 cam.+l ha teren, corn Buceș,
tel.oz -x.™ 780/040.490; '48- 10-

RECLAME

Vând garsoniere (19)

• în Brad, zonă centrală ocupabllă Imediat, preț 
negociabil, Deva tel. 0254/228564, Timișoara 
0256/473148(T)
• zonă uHracentnlă et 1, Bulevardul 1 Decem
brie, ST 34 mp, superamenalată mobilată occi
dental, Ideală pt. străini, preț 36.000 euro, tel. 
0721/985256. (D
• zona Dada, parter, cu balcon, parchet gresie, 
faianță convector, preț 63D00 RON, tel. 211587, 
0746/253662. (AO)
• Dwa, Bdevardul lullu-Manlu, 34 mp, 
balcon tafe pvchet gresie, faianță 78000 ron. 
tet 215212 CAI)

• pentru construcție casă toate utilitățile, zona 
Zăvoi ■ 463 mp, informații la tel. 0354/103010, 
0740/130393.(T)
• vând 2000 mp intravilan la DN7 în Mintia ■ 
deschidere 16,5 m, preț 15 euro mp, tel. 227929, 
0722/288113,(T)
• In Băcta, ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• In Dova, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, 
utilități, preț 40 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• Dova, zonă rezidențială 4 parcele, 600 
mp/parcelă FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren în Deva, zona Eminescu - Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 19 euro la 
30 euro/mp neg., teren parcelat, acte la zi tel. 
0723/251498 0788/165702,0254/232808 (A4)
• teren Intravilan în Deva, zona Service 700, 
suprafață de 2800 mp, deschidere de 16 m, 
utilități, apă gaz, curent, canalizare, poziție 
deosebită preț 30 euro/mp, tel. 0740/535095, 
0788/165702,0254/232808 (A4)
• In Dova, 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 i 
la 13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg, tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 0,5 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, 
0788/158483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Jebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjenl, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10) .
e 04 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040,490, 
07M/XSM83. (AW

Cumpăr teren (22)

■ S hectare, Intravilan, la șosea. Deva sau îmore- 
jurimi, plata imediat tel. 215212. (Al)

• Ag fttt- W.Ko9>'ce*nubl. W 218 087. 206 068 • Swuful) HUNFOQARA Om
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REZERVĂRI;

Vând locuri de veci (23) Auto românești (36)

• vând loc de veci în cimitirul de pe str. M. 
Eminescu, pentru 2 locuri, telefon 0721/819189. 
(T)

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 in Deva, toate utilitățile; amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800. 
0745/511.776. (A9)
• urgent pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Societate Comercială vinde autobasculantă 16 
tone, la cheie, telefon 0744/515275. (nr. 
1/29.06.2007)
• vând Dada 1310, AF1990, stare foarte bună de 
funcționare, radio casetofon, închidere centra
lizată, preț negociabil, tel. 0724/012735. (T)
• vând Dada Pick-Up (Papuc), an 2004, motor 1,9 
Diesel, motor de Renault, Km 45000, tracțiune 
4x4 sau schimb, variante, preț 153 milioane, tdl 
0723/270348. (T)

Auto străine (37)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

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

imopile chirii (29)

• am o elevă în gazdă, primesc încă o elevă cu. 
data de 1 septembrie 2007, Informații la telefon 
212865. (T)
• închiriez casă de acanța P+l cu terasă în 
stațiunea Geoagiu Băi și vând poartă metalică 
3,60/2m uși, geamuri și parchet stejar, inf. latei. 
241044, după ora 17. (T)

• închiriez garsonieră mobilată în Cluj ■ 
central, informații la telefon 0254/216990, 
0788/282066.(nr. 4/27.06.2007)

• închiriez hală cameră refrigerare 60 mp, 
respectiv congelare 45 mp+blrou, 
hală+birou 120 mp. Informații la telefon 
0744/841645 șl 0721/261429. (1X0642007)

• Deva, zona Piață, 50 mp, parter, occidental, 
centrală termică termopane, pt. birou, cabinet 
sediu firmă 500 euro/lună țel. 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, preț 200 
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. Eminescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel, 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și 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. 231.800,0740/317,314. (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. 231.800,0740/317314. (A9)
• 600 mp hală în Brad, tel. 0254/613366; 
0788/040.490; 0788/158.483. (A10)

Altele (61)

• hcNtfoz teren pentru reclame publicitare. în
Spini, inf. la tel. 0745/511.776. (A9)

romimo.ro

• Flat Regata S100,1600 cc, benzină AF 1985,5 
viteze, servodirecție și frână, aprindere elec
tronică. Preț 4,000 ron, neg. Tel. 0749/028505.
• Opel Agila 1,01 AF 2001, stare ireproșabilă ABS, 
ESP, servo, CD player, recent adus, Euro 4,62 000 
km, motor 1000 cmc, preț 4800 euro neg., tel. 
0743/001467. (T)
• vând Audi A4 an 2003, model limuzină, roșu 
ferari, motor 2000, benzină euro 4, extrase full, 
preț 12 800 euro, tel. 0723/270348. (T)

• vândOpdAsconaDtesalAJ.1985,motor
Lă consun SK, stare foarte bună tex* la 
zL preț negodabl ■ 43000 1*1 telefon / 
0724/198806. (nr. 12/274)62007)

• vând Opel Corsa, an 2002, euro 4, adus de 10 
zile în România, opțiuni ABS+EPS+airbag4+ 
turelă+radio CD cumenzi pe volan, 5150 euro, tel. 
0751/861056. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină recoltat păioase Harvester- / 
internațional 531, masă 4 m, perfectă stare de 
funcționare, preț 4.800 euro, negociabil, 
informații în satul Peșteana, tel. 776417, 
0740/703912. (T)

Garaje (43)

• vând garaj (în spatele ștrandului), pivniță 
apă contor electric, proiect execuție, extras C.F, 
este pe teren concesionat 99 de ani, 20 mp, 
impozit 22 dolari pe an, telefon 235153. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând urgent dulap, fotolii cu măsuță 
bibliotecă mare, covor persan 3/4, bibliotecă 
mică birou, lustre, covor 2/3, sobă teracotă la 
curent, informații la tel. 0723/851439. (T)

Calculatoare și accesorii 
(51)

• vând calculator Pentium MMX 2,1 Gb, cu 2 
monitoare, tastatură mouse, floppy, CDR și 
imprimantă Canon, BJC1000 cu ambele cartușe, 
în stare de funcționare, 120 ron, tel. 0745/260135. 
(T)
• vând sistem: 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)

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

• vând legume, preț negociabil, telefon 
0726434097. (T)
• vând papagal rosella și agapornis, frumos 
colorați, preț negociabil, tel. 0720/40044(1
• vând lapte de vacă, proaspăt, cu grăsime
3,5%, la preț avantajos, sub prețul pieței, 
informații la tel. 0724/316174, Deva. (T)

• vând motorete, scutere, cu sau fără pedale, 
preț avantajos, negociabil, informații la telefonul 
0726/114378. (T)
• vând sobă Vesta și cazan de fabricat țuică 
complet, capacitate 501, preț negociabil, câte 
450 ron fiecare, tel. 220393. (T)

Pierderi (62)

• Hertte care** de asigurat pe nuntte Baca
Grxrgrvta. Se dedări red. (nr. 2/2SJ6J0D7)
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GUVERNUL ROMÂNIEIUNRJVEA EUROPEANA

Protect finanțat pdn Phare Ministerul M'incii, Familiei 
și Egalității de Șanse

Lansare de Proiectă

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

cursuri gratuite: 

MANAGEMENT MODERN ÎN 
IMM-URI BAZAT PE NOI TEHNOLOGII 

DE COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE 
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 
2004 - Coeziune Economică și Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Promovarea Capitalului Uman
Grupurile țintă:
- Toate nivelurile manageriale din IMM-uri 

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN S.A. din: 
DEVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 
TELEFOANE: 213915, 214718,0744524480
Pentru mal multe Informații despre relațiile dintre România și Uniunea Europeană, vizitează:

www.infoeuropa.ro

SC FAVIOR VIDRA SA ORĂȘTIE - prin administrator judiciar 
Insolvent Consult IPURL, organizează vânzarea prin LICITAȚIE 
PUBLICĂ, în data de 31.07.2007, ora 12.00, la sediul din 
Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, județul Hunedoara, a unui 
ansamblu de bunuri imobile situate în incinta fabricii cuprinzând 
18 imobile (Imobilul corp D, Imobil corp A+C+E Garaj, Centrală 
termică, Clădire magazie electricieni și tâmplari, Magazie piese 
de schimb, Baracă metalică și PVC, Atelier mecanic, Clădire 
fabrică veche. Clădire P + 1, Hală înnobilare, Clădire P + 2, 
Clădire Pompe, Sediu administrativ, Magazin Favior 1, Hală 
confecții, Atelier confecții, Hală confecții mănuși) și terenul 
aferent acestor imobile.

Licitația va avea ca preț de pornire suma de 900.000 euro, 
exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul BNR, de la data licitației.

Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de 
pornire a licitației.

Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventu
alilor cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, 
nr. 2, județul Hunedoara și la tel. 0724-256676.

(101401)

• Pierdut carnet de asigurat pe numele Bertleff 
Cristine. Se declară nul. (nr. 4/29.06.2007)

Matrimoniale (69)

• elvețian, sportiv, prezentata!, SI ari, IM 
nehimător, antialcool, caut o româncă 
prezentabilă, siluetă, până In 45 ari, pt o 
prietenie de lungă durată. Contact o poză 
întreagă la adresa: Hârtii Pater, Garten 
strasse 11-8102, Oberengstringen, Elveția, 
(nr. 16/2&0U007)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Haia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Porbigaia, Angăa, Franța, Germania și 
Belgii, la deribiație, cu mașini comode, 
cfenrtrrtt, modeme TeL B7W218Z17. 
(72fe>5MM RMCSBE. (7 /3U5)

• eeduez transport martă, până ii5Mkg, 
informați b telefon 0746'642500. (nr. 
2/254)6^007)

Prestări servicii (72)

• Doamnă 57 de ani, pensionară, sinceră, curată, 
hârn icuță, frecventez Biserica Ortodoxă, doresc 
să îngrijesc persoană in vârstă contra locuință 
în Deva sau împrejurimi, tel. 0722/666470. (T)
• Efectuez mașa| reflexoterapeutic pt. mai 
multe afecțiuni: pareze, insomnii, circulație 
sanguină, nevralgii, tiroidă, rinichi, stres etc., pt. 
programări tel. 0722/262712. (T)

• medic primar de familie, pensionar, ofer 
servicii ca ajutor sau Înlocuitor in perioada 
evaluării sănătății populației tel. 215029, 
mobil 0723/854485. (nr. 1/2&0&2007)

• caut femele pontau menaj (vlă), program 
3 zile pe săptămână, teL 0729/939M9. 
(4/22JJ62M7)

• 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)
• Dacă doriți să păstrați mormântul celui drag 
mereu aranjat și nu aveți posibilități sunați latei. 
0727/952033.(T)
• reparație generală, acordaje, orice tip de 
acordeoane, telefon 0723/933201 sau 
0752/845613. (T)

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

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

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

pentru Deva
Cerințe:

e Abilități de comunicare; 
e Disponibilitate la program matinal;' • • Seriozitate.

i Oferim:
»

♦program de lucru flexibil;t - eMBanâturi în funcție de realizări;’ . •mediu de lucru atractiv și competitiv.k-
*- SuiSotaâA noastră v-a trezit interesul,
,- ntngtețl-ne la adresa:
; Redacția ziarului Cuvântul liber, 

Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel.
. 211275, int. 8813.
, Nsadună de contact: Radu Mureșan, 
k _ tel. 0723/501260,
r~NșiR|:iu*KSAan0san@informmedla . r o

■ (32135)

Comemorări (76)

Comemorări (76)

Cu durere și respect, amintim celor care l-au 
cunoscut că se împlinesc 5 ani de când a trecut în 
neființă

BEDEA PETRU
Ne vom ruga pentru sufletul său ales, sâmbătă 30 
iunie, ora 10.00, în Biserica Ortodoxă din Simeria și 
la mormânt.

Odihnească-se In pace! Familia

(nr. 1/28,06.2007)

Cu durere în suflet, anunțăm că au 
trecut 6 luni de când ne-am despărțit 
de iubitul nostru sot și tată

col.(rez.) ȘERBAN ȘTEFAN
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace!Ana și Florin

(2/27.06.2007)

Soția Rozica, fiul Marius, părinții 
Traian și Ileana anunță cu durere în 
suflet că în data de 01.07.2007 se 
împlinesc 4 ani de la trecerea in 
neființă a celui care a fost un 
minunat fiu, sot și tată

LULACIUIO AN
Slujba de pomenire și parastasul vor 
avea loc duminică, la biserica din 
satul Boholt.

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!

• Organizări evenimente: nunți, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-uri personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD, relații la teL 
0721/747411 sau 0721/614425. (nr. 
13/23JBJ007)

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

Oterte locuri de muncă (74)

• angajăm șoferi categoriile D șl Dl, transport 
persoane. Relații la tel. 0254-231394, între orele 
08.00 și 16.00. (nr. 7/18.06.2007)

(nr. 5/28.06.2007)

• caut șofer profesionist pentru Dane
marca, salar 2000 euro/lună, informații la 
telefon 0741/998941 sau 0744/625008. (nr. 
5/27M20O7)

• angajez vânzătoare cu carte de muncă, 
salariu atractiv, bonusuri vânzări, se cere expe
riență, seriozitate, competență, tel. 0721/252609.
• SC Danielle Company SRL cu sediul în 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)

Cu aceeași durere în suflet părinții 
Roman și Eugenia anunță că s-au 
scurs 6 săptămâni de lacrimi, tristete 
și dor de la trecerea în neființă a 
iubitului lor fiu

RESIGA IONEL EUGEN

(38 de ani)
Ai plecat pentru totdeauna de lângă 
noi. Cât ai trăit te-am iubit, cât vom 
trăi te vom plânge. Eugen, tu ai 
plecat, părinți în vârstă tu ai lăsat, 
mama te plânge cu dor, lacrimile fac 
izvor, mama te plânge cu jale, 
lacrimile îi curg vale. Parastasul de 
pomenire va avea loc sâmbătă, 30 
iunie 2007, ora 9, la Catedrala Sfântul 
Nicolae din Deva.

Dumnezeu să-i dea pacea și 
liniștea veșnică.Părinții și mătușa Lucreția

(nr. 2/28.06.2007)

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!
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sâmbătă, 30 iunie 2007
Marilyn Manson n-are 
voie în biserică•București - Ieri s-a dat startul, la Rom- expo, unei serii de concerte de excepție în cadrul B'ESTIVAL. Pe durata a trei zile vor avea loc concerte ale unor trupe și soliști de prima clasă, precum Marilyn Manson, Alice Cooper, Pink, Faithless, Reamonn, Morcheeba, Kasabian, Wu- Tang Clan și Hooverphonic. Artiștii care participă la festival i-au costat pe organizatori 1,5 milioane euro.

Spice Girls vor lansa un album „best of" (Foto: epa)

■ Cântărețul susține că a 
fost împiedicat să viziteze 
catedrala din Koln pentru 
că folosește ruj.

Koln (MF) - Marilyn Manson a fost împiedicat de autoritățile germane să intre în celebra catedrală gotică din Koln în timpul unei vizite în acest oraș, iar controversatul cântăreț de rock spune că acest lucru s-a întâmplat din cauză că folosește ruj, informează Der Spiegel. „Din nefericire nu m-au lăsat să intru, probabil
Spice Girls - turneu de adio

Londra (MF) - Membrele trupei Spice Girls au anunțat, după o ședință foto care a avut loc la Observatorul Greenwich din Londra, că vor reveni pe scena muzicală internațională cu un „turneu de adio” pentru care vor primi 50 de milioane de lire sterline, informează The Sun. în urma turneului „de adio”, fiecare dintre cele cinci membre ale trupei va deveni mai bogată cu zece milioane de lire sterline (14,8 milioane de euro). Turneul, format din 25 de concerte, va debuta la Londra, în luna decembrie, și va continua în Europa, Orientul îndepărtat, America și Orientul Mijlociu.Această reunire reprezintă prima ocazie 6ând cele cinci foste Spice Girls cântă pe scenă împreună după mai 1998, când Ginger (Geri Halliwell) 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. După ce trupa s-a destrămat, zvonurile despre o posibilă reunire au persistat în presa britanică, mai ales că nici una dintre fete nu a reușit să-și construiască o carieră solo de succes.

Sătui cu o

I zităt de 900.000 de oameni de când s-a născut, timp în care el s-a îngrășat cu 40 de kilograme. • (Foto: epa)

Roma (MF) - Cercetătorii italieni au reușit să dezvolte o pilulă care, după ce ajunge în stomac, își mărește volumul de 1.000 de ori în combinație cu apa, dând senzația de sațietate. Pilula ar putea deveni un tratament eficient împotriva obezității, boală care afectează un număr din ce în ce mai mare de oameni în lume. Tratamentul conține o substanță absorbantă, care în combinație cu apa își mărește volumul astfel încât pa-
Pamasul cuprins de flăcări

Hotel spațial 
gonflabil *

Moscova (MF) - Rusia a,, lansat joi un satelit american care trebuie să servească drept prototip pentru un posibil hotel spațial gonflabil, a anunțat agenția spațială rusă Roskosmos.Satelitul Genesis-2, care a fost așezat pe orbită cu ajutorul unei rachete Dniepr, concepută pe baza unei rachete balistice intercontinentale, este o versiune la scară redusă a stației orbitale Nautilus, proiect al magnatul american Robert Bigelow, proprietar de hoteluri, pentru turiștii care doresc să petreacă o perioadă în spațiu, potrivit agenției Interfax.Proiectil hotelului, care va fi compus din mai multe modtde gon- flabile, ar putea deveni realitate până în 2015, pentru suma de aproximativ 500 milioane de dolari. Dacă testele sunt e®icludente, compania 
BMtțaw Aerospace va 
PBRat^ncepe construirea 
SsaftnbttMam, a &di- 
gg *ajn.iȚrri Interfax.

Cameron Diaz
(Foto: EPA)

Diaz, în 
film de 
groază 
Los Angeles (MF)- 
Cameron Diaz, una 
dintre cele mai bine 
plătite actrițe de la 
Hollywood, va juca 
într-un film de groază 
interzis persoanelor 
sub 13 ani, în Statele 
Unite. Intitulat „Th^ 
Box", filmul va prezen
ta povestea unei 
femei care primește o 
cutie misterioasă 
echipată cu butoane 
care, dacă sunt apă
sate, provoacă de
clanșarea unor eveni
mente ciudate. Ca
meron Diaz, în vârstă 
de 34 ani, figurează 
printre primele 10 cele 
mai bine plătite actrițe 
de la Hollywood, cu 
un salariu de 10-15 
milioane de dolari pe 
film.

■ Grecia se confruntă 
cu un val de incendii 
care au ajuns în 
apropierea Atenei.

Atena (MF) - Grecia se confruntă cu un val de incendii, soldate până în prezent cu doi morți, și care au cuprins, joi seara, muntele Parnas din a- propierea Atenei, determinând autoritățile să evacueze o stație radar a armatei, un cazino și o tabără de vacanță.Vizibil din capitala elenă, incendiul, care a devastat un parc natural situat la circa 30 de kilometri nord-vest de Atena, s-a extins în cursul nopții de joi spre vineri. Peste 130 de pompieri au fost mobilizați pe muntele Parnas, care are o
A dat foc știrii cu Paris Hilton

A
■ O prezentatoare 
americană de televiziune 
a refuzat să citească o 
știre vespre „vedetă".

Los Angeles (MF) ■ O jurnalistă de la un post de televiziune american a câștigat respectul lumii întregi pentru că a dat foc în direct scriptu- lui unei știri despre Paris Hilton, după ce și-a exprimat 

pentru că aveam ruj pe buze'’, a spus Manson reporterilor, în timpul unei conferințe organizate la Koln. Starul în vârstă de 38 ani, al cărui nume real este Brian Warner, este celebru pentru faptul că utilizează un machiaj strident și ținute provocatoare. Cântărețul a fost aspru criticat de unele grupuri conservatoare din Statele Unite, care au avut obiecții în legătură cu tonul antireligios și satanist al unora dintre albumele sale, precum „Antichrist Superstar” (1996).Manson a venit la Koln pentru inaugurarea unei expoziții de acuarele realizată de el. Expoziția cuprinde 33 de lucrări cu tonalitate sumbră, care pot fi achiziționate pentru sume cuprinse între 1.000 și 55.000 de dolari. Printre subiectele abordate de pictorul Manson se numără regretatul actor Christopher Reeve, care i-a fost prieten, și Adolf Hitler, prezentat ca o creatură trans- sexuală cu sâni, 
pilulăcienții au senzația că tocmai au servit o masă copioasă. Pilula, care deocamdată nu are un nume, a fost testată luna trecută de 20 de subiecți, iar rezultatele studiilor ulterioare vor fi publicate abia în octombrie. Cercetătorii de la Institutul pentru materiale biomedicale și compozite din cadrul Consiliului național de cercetare din Italia spun că, dacă testele sunt pozitive, medicamentul ar putea fi disponibil pe piață începând cu luna mai 2008.

Pompierii eleni se luptă din greu cu flăcările (Foto epa)înălțime de 1.413 metri, asistați de 34 de vehicule și zeci de localnici care și-au oferit aju
refuzul de a o citi în deschiderea jurnalului, înaintea unor informații importante despre Irak.înregistrarea video în Care Mika Brzezinski, una dintre gazdele emisiunii „Morning Joe” a postului de televiziune MSNBC, refuză în mod repetat să citească o știre despre Paris Hilton a devenit imediat un hit pe site-ul de internet YouTube. Controversa a început când
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torul.. Aceștia au încercat să limiteze extinderea focului, dar eforturile lor au fost împiedi-
Brzezinski, fiica în vârstă de 40 ani a lui Zbigniew Brzezinski, fost consilier pe probleme de securitate al fostului președinte american Jimmy Carter, a refuzat să citească știrea despre eliberarea din închisoare a lui Hilton înaintea unor știri despre Irak și Casa Albă. „Urăsc povestea aceasta și nu cred că ar trebui citită în deschiderea jurnalului”, a spus jurnalista. 

cate de rafalele de vânt și de căldură, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor. „Pe muntele Parnas se găsesc arbori înalți de 30 de metri, vegetație .deasă, iar terenul este dificil”, a precizat acesta.După un val de caniculă fără precedent, soldat cu nouă victime, autoritățile elene se confruntă, începând de miercuri, cu o serie de incendii de pădure, care au făcut deja două victime în centrul Greciei. Franța și Italia au răspuns deja apelurilor de ajutor lansate de Atena și au trimis, joi, câte două avioane de luptă împotriva incendiilor, de tip Canadair. Ministrul portughez de Interne a anunțat că Lisabona va trimite luni un avion de tip Canadair.

Miss Moscova.| Tânăra Natalia Andree-i va (23 ani) a câștigat ieri concursă de frumusețe MisșMoscova 2007. . (Foto: EPA)


