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60 bani (6.000 lei vechi)
Vremea se va răci și va deveni insta-

Dimineața La prânz Seara

Proiecte de 
investiții

Hunedoara (C.P.) - în cadrul planului de dezvoltare a județului în perioada 2007-2013 sunt incluse proiecte ce vi- 
-ază alimentarea cu apă Afabilă și canalizare a cinci localități arondate municipiului Hunedoara. Localitățile hunedo- rene vizate sunt Groș, Hășdat, Răcăștie, Zlaști și Peștișu Mare.
Tinerii vor bani

Deva (C.B.) - Efortul financiar pe care îl fac J^rinții pentru copiii lor în timpul activității școlare continuă și în vacantă. Tinerii deveni spun că distracțiile costă, iar din acest motiv solicită zilnic bani de la părinți. Cu toate acestea, unii tineri preferă lucreze și să-și câș- i^e singuri banii. Aceștia din urmă afirmă că banul câștigat prin muncă are o altă valoare în mâinile lor. /p.3

Declarații 
ITM 
on-line
Deva (D.l.) - De la 1 iulie, angajatorii pot depune declarațiile lunare către ITM la birourile teritoriale din Brad, Orăștie, Hațeg și Petroșani. Din cauza unor probleme tehnice, acest serviciu nu este încă disponibil și pentru biroul teritorial Hunedoara, dar situația va fi remediată până la sfârșitul lunii. ITM pune la dispoziția angajatorilor o aplicație on-line pentru transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic și pentru depunerea declarațiilor fiscale. Depunerea on-line a declarației fiscale privind stabilirea comisionului datorat și a dedarației-inven- tar se face după obținerea de către angajator a datelor de autentificare.

Handbalul „faultat" de CL
Deva (C.M.) - Promisiunile autorităților locale s-au dovedit încă o dată vorbe-n vântpentru finanțatorul echipei Cetate Deva, Marian Muntean, iar Clubul Cetate Deva vaprimi mai puțini bani decât a solicitatde la bugetul local. Convins de reprezentanții autorităților să nu vândă echipa pentru că va primi sprijin, patronul formației devene simțit dus cu zăhărelul, când s-au aprobat sumelecare CL Deva va sprijini de handbal, /p.7
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Abandonată la cinci luni
■ în urma unei sesizări 
la „Telefonul Copilului" 
a fost constatat, la Brad, 
abandonul unei fetițe.

Deva (S.B.) - Apelul telefonic a venit din partea reprezentanților Serviciului de Asistență Socială - Primăria

Brad. Ei sesizau, ieri, de la fața locului, că la marginea Bradului a fost găsit un bebeluș abandonat. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara au luat legătura cu dr. Ciota de la Spitalul Brad, care a declarat că fetița „are vârsta de 4-5 luni și

va rămâne internată în vederea efectuării analizelor medicale complete”. De asemenea, Primăria Brad a demarat procedurile legale pentru întocmirea unui nou certificat de naștere, timp în care Biroul Investigații Criminale al Poliției Municipiului Brad va face cercetări pentru identificarea

familiei naturale a bebelușului. „în cazul în care nu se vor depista în timp util părinții, se instituie măsura de plasament în regim de urgență la asistent maternal profesionist”, preciza jr. Viorica Popescu, director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
| Invazie de pepeni. Zeci X de comercianți din Oltenia f au luat cu asalt trotuarele 
■L din Deva unde și-au expus 
U, pepenii. Anul acesta, mai devreme decât de obicei. Prețul unui kilogram esteV . 1 leu. (Foto: Traian Mânu)

Seceta scumpește pâinea
Deva (C.P.) - Firmele de panificație vor mări în această lună prețul pâinii din cauza secetei. Din cauza secetei din acest an, cantitatea de grâu recoltată este redusă, fapt pentru care producătorii au majorat prețul grâului cu 10-20% față de anul trecut. Prețul pentru grâul din noua recoltă este, în medie, de 5000-5500 de lei vechi pe kilogram, față de prețul de

referință de anul trecut, de 4500 lei/kg, potrivit producătorilor. Firmele de moră- rit și panificație apreciază însă că prețul grâului este foarte ridicat în acest an, iar cantitățile disponibile de cinci ori mai mici decât în 2006, dar vor decide o eventuală scumpire a pâinii în două-trei săptămâni, când materia primă utilizată va fi în totalitate din noua recoltă, /p.5

Astăzi e ultima probă la Bac
■ în șirul probelor 
cuprinse în examenul de 
Bacalaureat 2007, a mai 
fost trecut un hop.

Deva (S.B.) - Ieri s-a desfășurat proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării - scrisă sau practică. în județul Hunedoara au fost înscriși la această probă (E) un număr de 4.606 elevi. Au susținut proba cu 11 mai puțini, adică 4.595 elevi, în această probă s-au înscris disciplinele: chimie (organică

sau anorganică), anatomie umană, biologie vegetală și animală, informatică (limbajul C și limbajul Pascal), economie, filozofie, fizică (trei module), geografie (a României sau generală), istorie (a românilor sau universală), psihologie, limba latină, franceză (bilingv sau intensiv), engleză (bilingv sau intensiv), sport, arte plastice. Ultima probă a examenului de bacalaureat, cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, scrisă sau practică, are loc astăzi, /p.3

Limbaj comun cu diabeticii
■ Medicii de familie 
hunedoreni vor partici
pa, în 6-7 iulie, la 
cursuri de instruire.

Deva (C.P.) - Medicii de familie hunedoreni vor participa, în perioada 6-7 iulie, la Deva, la cursuri de instruire în cadrul programului național de diabet. Măsura a fost

luată pentru a se asigura familiarizarea cu procedurile și consultanța medicală pe care trebuie să o acorde pacienților lor, bolnavi de diabet. „Vor fi prezentate informațiile necesare astfel încât să existe o continuitate în modul de tratare a diabeticilor. Se știe că bolnavii trebuie să se prezinte la medicul de familie. Ori din acest motiv este vital

ca medicii de familie să cunoască modul de lucru, de discuție, dar și să asigure îndrumarea corespunzătoare a pacientului diabetic. Cei șase medici specialiști diabetologi din județ le vor prezenta colegilor lor toate amănuntele, astfel încât să avem unitate în tratarea bolnavilor”, a declarat dr. Dan Magheru, directorul ASP Hunedoara.
RECLAMĂ
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• Bilanț nou. Forțele pakistaneze de securitate au fost implicate din nou, ieri, în- tr-un schimb de focuri în apropierea unei moschei radicale din Islamabad, confruntări soldate până în prezent cu 16 morți. Precedentul bilanț se ridica la 12 morți și peste 120 de răniți. Guvernul pakistanez a impus restricții de circulație în jurul moscheii asediate de polițiști și militari.

Acuzat de discriminarea romiloi

Atacat în Italia
Roma (MF) - Circa 20 de manifestanți au atacat marți cu cocteiluri Molotov și petarde, hotelul din Palermo unde este găzduit liderul Frontului Național Francez, Jean-Marie Le Pen, care participă la un seminar consacrat imigrației, a- lături de o delegație de eurodeputați de extremă dreapta români. Un important dispozitiv de securitate a fost amplasat în jurul hotelului iar autobuzul care transporta participanții la acest seminar, eurodeputați ale formațiunilor de extremă dreapta din România, Italia, Franța, Belgia și Bulgaria, a fost escortat de poliție. Le Pen a lansat un atac virulent la adresa imigrației în cursul unei conferințe de presă.

Jean-Marie Le Pen

Janez Drnovsek

(Foto: EPA)

Refuză ce
remoniileLjubljana (MF) - Președintele Sloveniei Janez Drnovsek, devenit celebru pentru că a renunțat la luxul palatului prezidențial pentru un trai simplu într-o cabană de munte, a anunțat că nu va mai participa la nici o ceremonie oficială până la finalul mandatului. De curând, Drnovsek nu a venit la ceremoniile de aniversare a independenței Sloveniei, anunțând că nu va mai participa niciodată la ceremonii de- acest fel. Adoptând un stil de viață simplu după ce a fost diagnosticat cu cancer, Drnovsek (56 ani) s-a mutat Irfro colibă din satul 2a- plana.

■ Tăriceanu, citat pentru 
a fi audiat săptămâna 
viitoare în legătură cu 
declarațiile despre romi.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a primit, ieri, o citație prin care va fi invitat săptămâna viitoare în fața CNCD, pentru a da explicații în legătură cu declarațiile făcute la adresa comunității romilor din Italia, reclamate de un ONG.Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Csaba Ferenc Astalosz, a declarat, ieri, că premierul va fi audiat marțea viitoare, tot atunci urmând ca instituția pe care o conduce să decidă ce măsuri va lua în această speță.Potrivit presei ultimelor zile, Tăriceanu ar fi afirmat că romii din Italia comit infracțiuni în această țară și strică imaginea românilor care

Premierul Tăriceanu (Foto: epa)merg acolo să muncească cinstit.„Ministerul Internelor și Reformei Administrative de la București va trimite o e- chipă de cinci polițiști care să ajute la prinderea și repatrierea rromilor care comit infracțiuni în Roma. Nu vreau ca românii care vor sa meargă să muncească în Italia să aibă de suferit din cauza unui

grup restrâns de cetățeni de etnie rromă. Rolul ofițerilor români va fi acela de a-i instrui pe colegii lor peninsulari în psihologia și modul de operare al rromilor care comit infracțiuni. Acești romi comit toate infracțiunile posibile, de la tâlhărie și prostituție, până la jafuri organizate și trafic de droguri”, a declarat Tăriceanu, potrivit unor relatări de presă.Declarațiile premierului au fost considerate „discriminatorii” de un ONG care reprezintă interesele comunității de romi, care a reclamat conduita premierului la CNCD.
Fără intențieExecutivul precizează că premierul Călin Popescu Tăriceanu nu a avut intenția să aducă, prin declarațiile făcute, vreun prejudiciu de imagine cetățenilor de etnie romă, șeful Guvernului și Cabinetul probând, prin inițiativele și

acțiunile din ultimii ani, atei ția acordată minorităților iu ționale.„Ca dovadă sunt acțiunii și programele promovate d Guvern în cadrul Strategie de îmbunătățire a situației rt milor din România și a Decs dei de incluziune a romiloi proiectele pe cele patru domi nii prioritare, educație, sâni tate, ocuparea forței de mur că și locuire, precum și plam rile de acțiune bugetate pe fii care minister care vor intr în funcțiune în perioada ui mătoare. Primul-ministru s Guvernul au sprijinit cor stant activitatea Agenției Ne ționale pentru Romi, prin e plicarea unor strategii de în bunătățire a situației romiloi finanțarea unor campanii d informare menite să combat discriminarea și rasismu susținerea accesului cetățen lor de etnie romă la educe ție”, se arată într-un comun cat al Guvernului.
Alan Johnston a fost eliberat

(Foto: EPA)

dat ieri într-un district din Bagdad, de
flagrația ucigând cel puțin 18 irakieni 
și rănind alți 40. ; (Foto: EPA)

■ Jurnalistul BBC deține 
„recordul" pentru cea 
mai lungă detenție la 
Gaza în cazul unui străin.

Gaza (MF) - Jurnalistul britanic al BBC, Alan Johnston, care fusese răpit la 12 martie în Gaza, a fost eliberat în noaptea de marți spre miercuri, după ce a petrecut peste patru luni în captivitate.Eliberarea lui Johnston, care deține „recordul” pentru cea mai lungă detenție la Gaza în cazul unui străin, a fost anunțată într-un comunicat al grupării Hamas, care deține controlul asupra acestui teritoriu.Alan Johnston a apărut obosit, slăbit, însă zâmbind, în fața reședinței premierului demis din cadrul grupării Hamas, Ismail Haniyeh, îmbrăcat în jeans și o cămașă albastră, în compania colegilor de la BBC.„Slavă Domnului, sunt fericit. A fost o perioadă dificilă. Mulțumesc poporului palesti

nian”, a declarat Johnston, în limba arabă, pentru televiziu- nile arabe.„Cel mai grozav lucru este să fii liber. A fost o experiență înfricoșătoare, așa cum vă puteți imagina, să fii deținut 16 săptămâni. Sunt foarte recunoscător tuturor”, a spus el.
Mulțumiri grupării HamasJohnston, care a obținut mai multe premii pentru activitatea sa jurnalistică și care în urmă cu trei ani se stabilise la Gaza, i-a mulțumit în special lui Haniyeh și grupării Hamas. „Ei au încercat să obțină încă de la început eliberarea mea”, a explicat el.Gruparea Hamas a exercitat presiuni asupra răpitorilor lui Johnston de la preluarea controlului asupra Fâșiei Gaza, la 15 iunie, cerând eliberarea sa necondiționată.Corespondent al BBC la Gaza din aprilie 2004, Johnston (45 ani) a fost răpit la 12 martie la Gaza de mai multe persoane înarmate în timp ce se întorcea la domiciliu.

Jurnalistul Alan Johnston (Foto: ep>Armata Islamului, grupa- siderată un grup extremis rea care l-a reținut, este con- palestinian.
Olmert a remaniat Guvernul

Calendarul de retragere din 
Irak și Afganistan, exclus

Londra (MF) - Gordon Brown a refuzat, ieri, stabilirea unui calendar privind retragerea trupelor britanice mobilizate în Irak și Afganistan, relatează AFP, precizând că premierul a făcut acest anunț în timpul primei sale sesiuni de întrebări în Camera Comunelor.întrebat de un deputat dacă ia în calcul stabilirea unui plan de retragere din Irak, Brown a apreciat că „în acest stadiu, elaborarea unui calendar ar fi o greșeală”.Premierul a reamintit că țara sa și-a asumat o serie de angajamente față de Națiunile Unite și guvernul irakian. „Nu vom renunța la aceste obligații”, a spus el.Brown a subliniat însă că numărul militarilor britanici desfășurați în Irak a fost redus la 5.500, față de 44.000, la începutul invaziei.întrebat în legătură cu misiunea trupelor britanice în Afganistan, Brown le-a cerut deputaților „să-și amintească faptul că Afganistanul reprezintă linia frontului împotriva talibanilor”.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Ierusalim (MF) - Premierul israelian Ehud Olmert a procedat, ieri, la remanierea Guvernului pe care îl conduce, numindu-1 în funcția de vice- prim-ministru pe Haim Ramon, fost ministru al Justiției condamnat pentru acte indecente. Remanierea, prima de la formarea Cabinetului în mai 2006, a avut loc în cadrul unei ședințe de guvern.Componența viitoarei echipe executive a fost adoptată în unanimitate și urmează să primească și aprobarea Parlamentului.

Ramon, un apropiat al lui Olmert, îi urmează în funcția de vicepremier lui Shimon Peres, 83 de ani, ales la 13 iunie în funcția de președinte al Israelului.în cadrul remanierii, ministrul de Interne, Roni Bar-On, a preluat portofoliul Finanțelor, lăsat liber de Avraham Hirshzon, care a demisionat pe fondul acuzațiilor de corupție. Meir Sheetrit, ministrul pentru Habitat, va deveni ministru de Interne, fiind înlocuit de actualul ministru al Integrării, Zeev Boim.

Premierul israelian Ehud Olmert (Foto: EPA)
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Rusia amenință SUA
A

■ Vicepremierul Ser- 
ghei Ivanov a amenin
țat SUA cu o „ripostă" 
la scutul american.

Moscova (MF) - Vicepremierul rus, Serghei Ivanov, a amenințat ieri Statele U- nite cu „o ripostă asimetrică și eficientă” în cazul respingerii de către Washington a alternativei propuse de Moscova, referitoare la scutul american antirache- tă din Europa.„Dacă propunerile nu vor fi acceptate, vom lua măsurile adecvate. Vom găsi o ripostă asimetrică și eficientă. Știm ce facem”, a declarat Ivanov potrivit a- genției ruse Interfax, în timpul unei vizite la Taș- kent, capitala Uzbekistanu- lui.Președintele Vladimir Putin a provocat surpriză,

la 8 iunie, propunând utilizarea în comun cu Statele Unite a unei stații radar folosită de Rusia în Azerbaidjan, în locul amplasării unui scut american antira- chetă în Polonia și Cehia, pe care Moscova îl consideră o amenințare directă la adresa securității sale.Marți, Putin a sugerat ■ în timpul unei vizite în Guatemala -, pe un ton mai diplomatic decât Ivanov, că relațiile ruso-americane se vor îmbunătăți considerabil dacă Washingtonul va accepta propunerile sale.„Apreciez că dacă propunerile noastre vor fi acceptate de Statele Unite, acest lucru va îmbunătăți treptat dar sigur securitatea internațională (...) și mai ales va modifica natura relațiilor noastre, care va avea cu siguranță un caracter strategic”, a declarat el.
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Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei 
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an 
la sediul redacției și la propriu distribuitori de presă, și 7,60 lei plus privind 
taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu. difuzarea

Dacă vrei să teste2i gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la ziaruius 
0801 030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de proba •eieforu;

Redacția nu-și asumă răspunderea pentru conținutul anunțurilor nan- qvvs 
de mică și mare publicitate
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• Premieră de teatru. Teatrul de Artă >a""atKă Deva a pregătit devenilor, și -y numai, un nou spectacol muzical. Pre- ~'îera spectacolului „Vreme trece, vreme . ne...’ va avea loc duminică, 8 iulie, orauntean" din Deva. (S.B.)20.00, la Casa de Cultură „Drăgan
Investiții 
‘obligatorii

Deva (T.S.) - Dacă vor ■să-și păstreze afacerile, producătorii de lapte vor trebui să investească în modernizarea fermelor pentru a se ridica la standardele europene. „Fermierii vor fi nevoiți să-și cumpere echipamente pentru mulgerea și depozitarea laptelui, dar și să amenajeze mai bine grajdurile. Pentru a îndeplini cerințele UE privind îmbunătățirea calității laptelui, producătorilor români li s- a acordat o perioadă de grafie de aproximativ trei ani, termenul-limită fiind data de 31 decembrie 2009. Până atunci, fie că au o vacă sau 20, producătorii de lapte vor ti^kii să facă investiții îrflmărirea și amenajarea grajdurilor, în echipamente de muls, dar și în sisteme speciale de răcire a laptelui”, declară loan Simion, directorul DADR Hunedoara,

Omorât pe 
trotuar
Hațeg (T.S.) - Un accident soldat cu moartea unei persoane a avut loc, ieri, la intrarea în localitatea Sântămăria Orlea. Victima, Vasile P., în vârstă de 58 de ani, se afla pe trotuar și se îndrepta spre casă. Din nefericire, Ștefan G„ de 28 de ani, șoferul unui Opel Omega care circula dinspre Petroșani spre Hațeg a adormit la volan, a părăsit partea carosabilă și a ajuns pe trotuar unde l-a lovit în plin pe Vasile P. „Conducătorului auto i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Cadavrul victimei a fost transportat la Morga Spitalului Orășenesc Hațeg în vederea efectuării necropsiei", declară Nițu Bogdan, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.

urma extragerii din baza de date 
a abonaților Cuvântul Liber, luna 
iunie i-a adus dl Giurgiu Vichente 
din Hunedoara un ventilator. Pentru 
ca vara aceasta sâ conteze doar căldu
ra din suflet! Nu uitați că fiecare 
abonat are șansa să fie desemnat 
ABONATUL LUNII. Ce bine e să 
câștigi! (Foto: Maud alena Șerbanl

Polițist accidentat^Petroșani (T.S.) - O mașină a Biroului de Circulație Rutieră de la IPJ Hunedoara a fost implicată, ieri, într-un accident rutier pe DN66 A. Din primele cercetări a reieșit că polițistul a pierdut controlul volanului 
și, intr-o curbă periculoasă la dreapta, a 
fost proiectat într-un arbore de pe marginea drumului, fiind necesară intervenția echipa
jului SMURD pentru scoaterea sa de sub fiare. „Victima a suferit câteva contuzii i
■:rs-:ice și o plagă frontală, starea sa fiind 
'■abilă-, a declarat unul dintre paramedicii SMURD care a intervenit la fața locului. 
Șsfsrul care se îndrepta spre Valea Jiului a ?:s: Transportat la Spitalul de Urgență din 
'rursani unde a fost supus investigațiilor

Bac - eliminați Nu, absenți Da!a 1 A
■ Hunedoara a avut 
elevi disciplinați la exa
menul maturității. Au 
fost puține eliminări.
Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocanlciu@informmedia.ro

Deva - La unele probe ale examenului de bacalaureat nu au fost înregistrate eliminări la nici un centru de examen din județ. Cauza pentru care au fost eliminați elevi la anumite probe a fost doar intenția elevilor de a copia sau de a se consulta cu cei din sala de examinare. Singura problemă pentru care nu au dat toți absolvenții hunedoreni bacalaureatul în această primă sesiune a fost absenteismul. Unii dintre ei au crezut, probabil, că la toamnă va fi mai ușor sau poate nu au dorit să-și strice vacanța. Poate că și-au dorit să aibă mai mult timp de învățat sau, pur și simplu, să se odihnească! Pentru bacalaureat s-au înscris 4897

Astăzi se derulează ultima probă a bac-ului (Foto: t. Mânu)absolvenți hunedoreni. La prima probă a examenului - limba română oral - s-au prezentat doar 4599 candidați, din 4664 înscriși. Prin urmare au absentat 65 de elevi. La proba a doua au absentat 64 de elevi, la cea mult contes

tată - scrisul la română - au lipsit 25 de elevi, la cea obligatorie a profilului 14 și la cea de ieri au absentat 11 elevi. Motivele pentru care nu s-au prezentat la bac ar putea fi multe. De la Inspectoratul Școlar al Județului Hune

doara am primit un răspuns plauzibil: „Au plecat în străinătate!” Prin urmare, putem afirma: Ce bine este că bac-ul are două sesiuni! Prima afișare a rezultatelor va avea loc în data de 7 iulie, până la ora 16.00.
Tinerii, cheltuitori de meserie
■ Tinerii deveni au 
ajuns, în vacanță, un 
adevărat pericol pentru 
portofelul părinților.
CĂLIN BlCĂZAN
calin, bicazan@informmedia.ro

Deva - Vacanța de vară a elevilor nu e deloc un prilej de relaxare financiară pentru părinți. Distracțiile copiilor costă, iar banii investiți în timpul școlii trebuie să aibă continuitate și în vacanță. Pentru mulți dintre tinerii deveni principalii furnizori de bani sunt părinții și bunicii, dar cei cu posibilități financiare mai reduse preferă ca vacanța să fie petrecută la slujbă. Fără să țină cont de efortul pe care îl fac părinții lor pentru a-i întreține la școală, tinerii se arată deseori adevărați „devoratori” de bani și în vacanță. „Eu cer câte 15 lei zilnic. Mai ies și eu cu prietenii la o pizza, tre

buie să am niște bani, nu? Oricum, îmi cumpăr lucruri necesare, nu stric banii pe țigări... încă”, spune zâmbind Mihai Fogaraș. „Eu mă aleg de la părinți cu câte 10 lei pe zi, dar am grijă să mai storc cât pot și de la bunici. Sincer, o duc bine fără să fiu nevoit să muncesc. Grija mea e școala, iar acum, în vacanță, trebuie să mă relaxez, deci am ijevoie de bani”, afirmă Cristian Lăpădatu.

A. Rimae C. Lăpădatu

Au si ei vacanta lor
!»

Deva (D.I.) - Patruzeci și opt de persoane - copii, tineri și adulți - majoritatea cu dizabilități neuropsihice sau neuromotorii se află în aces-

Persoanele cu handicap vor mer
ge în tabăra de la Vărmaga

!>te zile într-o tabără gratuită în satul Vărmaga. Tabăra se află în general la dispoziția copiilor și tinerilor care reprezintă cazuri sociale, dar acum, pentru o săptămână, a fost oferită membrilor Asociației Handicapaților Neuro- motor Hunedoara. Aici, cei doi coordonatori ai taberei organizează un program complex de terapie ocupațională, astfel încât persoanele cu nevoi speciale aflate aici să găsească noi căi de comunicare cu cei din jur, noi metode de a-și petrece timpul liber și de a deprinde diverse abilități. în plus, este o bună ocazie ca să interacționeze cu persoane sănătoase care astfel învață că pot ajuta.
Tentativă de suicidDeva (T.S.) - O tânără în vârstă de 30 de ani din Deva a fost transportată, ieri, în stare gravă, la Spitalul Județean Deva, după ce a înghițit o supradoză de medicamente. „Din verificările efectuate de către polițiști s-a stabilit că sinucigașa Ioana S., pe fondul unor neînțelegeri cu soțul său, Walter S., de 28 de ani. cu

același domiciliu, fără ocupație, a luat o supradoză de medicamente, respectiv extraveral. Femeia a mai fost internată de câteva ori prezentând aceleași simptome ale intoxicației cu medicamente”, a declarat Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara.

Internetul, distracția preferată a tinerilor (Foto: sanda Bocaniciu)Nu toți copiii au părinți care să-și permită să le furnizeze zilnic o anumită sumă de bani, iar din această cauză unii profită de vacanță pentru a-și face rost de banii pentru distracție. Dar salariul câștigat cu sudoare este cheltuit altfel de tineri. „Eu îmi câștig banii lucrând ca ospătar la un restaurant. Dar când îi cheltuiesc am mare grijă de ei și fac în așa fel încât să nu cer alții de la părinți. îmi cumpăr tot felul

de lucruri, de la haine și pantofi până la parfumuri”, spune Alexandru Rimac, un tânăr ce a terminat, de curând, clasa a VIII-a.Părinții spun că, uneori, toate cheltuielile programate sunt date peste cap de mofturile copiilor. „Numai noi, părinții, știm cât ne e de greu cu banii. Ei nu-și dau seama de asta și cer mereu tot mai mult, dar ce să facem, le dăm din tot sufletul că doar sunt ai noștri”, spune Liliana.

Dacă formați un 
cuplu și aveți ceva 
poze de arătat, 
acum este momen
tul! Vă facem 
vedete și vă 
răsplătim pentru 
asta! Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact, pe 
adresa „Cuvântul 
liber" Deva, B-dul 

122 Decembrie, 
nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter, 
sau In format elec
tronic la adresa de 
mail: sanda.bocani- 
ciuaiinfonnmedia.ro 
în perioada 3 iulie— 
2 august, iar în 27 
august vă alegeți 
cu 200 lei! 
Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
wwwJiuon.ro. sub 
forma votului elec
tronic, cât și prin 
intermediul 
taloanelor apărute 
în „Cuvântul liber", 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara asta!

REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal. La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestora, Informații suoli- 
mentare la tel.0254/ 21 1 275, int. 8834

JURNAL
A

mailto:sanda.bocanlciu@informmedia.ro
mailto:bicazan@informmedia.ro
ciuaiinfonnmedia.ro


este prima țară din America de 
Sud care își câștigă independența 
față de Spania._____________
1889 - S-a născut Jean Cocteau 
(foto), dramaturg, romancier, 
eseisț, cineast, pictor șl coregraf 
francez, participant la toate ma
rile mișcări artistice de avangardă 
(m. 1963).

19°
maxim

Ploaie slabă. Maxima va fi de 19°C, iar minima de 8°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Averse de ploaie. Maxima va fi de 21°C, iar minima de 9°C.
Sâmbătă. Timp însorit. Temperatura maximă va fi de 24°C. Minima va fi de 11°C.
Calendar Creștin Ortodox___________
Cuv. Atanasie atonitul; Cuv. Lampadie.

Calendar Romano-Catolic__________________________
Ss. Anton M. Zaccaria, pr.; Filomena.

Calendar Greco-Catolic_____________________________
S Marta, mama S Simeon Taumaturgul, c.; S. Atana- 
siu, c.; S Lampadiu Taumaturgul, c.

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică________________________ ' '_____
: Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în 

vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8 30-14.00 în localitățile Chimindia, Cărpiniș, Banpo- 
toc, Uroi, Rapolt și Rapolțel.
8.30-16.00 în Hondol (parțial).

Gaz
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă;

Apă ............'................... .. .................................................

Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 
orele:
8.00-14.00 în Hunedoara, pe str. Pinilor și str. 
Viorele, bl.5 și 6, pentru remediere avarie pe str. 
Viorele, și în Micro 1 (integral) pentru remediere 
avarie pe str. G. Er.escu.

REȚETA ZILEI

Ștrudel cu cireșe
Ingrediente: 1 kg cireșe, 300 g zahăr, 150 g unt, 
100 g pesmet, 100 g stafide, scorțișoară, 300 g foi- 
etaj pentru ștrudel.
Mod de preparare: Foaia de ștrudel se stropește cu 
unt topit și se presară pesmetul rumenit. Cireșele se 
amestecă cu zahăr și scorțișoară și se aranjează pe o 
jumătate din foaia de ștrudel, se adaugă uniform și 
stafidele, apoi ștrudelul se rulează bine. Se întinde 
într-o tavă bine unsă cu unt. Se coace 30 de minute 
în cuptorul încins. Când este gata se scoate din cup
tor și se lasă la rece, se presară zahăr vanilat dea

supra.
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&Soluția Integrantei din numărul precedent: C - H - CARAGHIOS - RIGA -
AMA - VIDA - PREȚ - CI - HA - Rl - TACIT - PIR - TOM - VACA - SUL - BECI - 
RAMASA - F - CA - UNELTI - A - GT - LINX - TOL - P - GURA - COMIC - RADE

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 4-20 Iulie, CL te provoacă la un î' 
nou joc de cuvinte. Dezleagă corect toate Inte- I 
gramele apărute în acest Interval, realizează ! 
o colecție șl trlmite-o alături de talonul corn- ! 
pletat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 ! 
Decembrie, nr. 37A sau la OP1, CP 3, Deva, ! 
sau depune-o to cutiile speciale Cuvântul Iber, I 
pânăto30Ue. !

In 31 IULIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

Nume.....
Prenume 
Adresa

Fi

&

BerbecDupă-amiază, primiți o sumă foarte importantă dels mai apropiată. S-ar putea, însă, ca partenerul de nu fie de acord să cumpărați un obiect de valoare în<a$i
TaurVă enervați la serviciu, pentru că nu reușiți să vă terminați treaba la timp. Apelați la ajutorul colegilor! Ar fi bine să-l arătațî persoanei iubite că îi purtați mai multă atenție.
Gemeni . _ 'Ar fi bine să vă rezolvați dimineață problemele, când aveți mai multă energie. în a doua parte a zilei, dorința dumneavoastră de libertate poate să ducă la o deteriorare a relațiilor cu partenerul. J
Rac , • _ . . . ‘T Vî ‘Aveți ocazia să faceți schimbări importanțe pe plan sentimental. Dimineață, faceți cunoștință cu o persoană care vă atrage atenția din prima clipă. Nu vă pripiți!
LeuS-ar putea să fiți nemulțumit de atmosfera creată la locul de muncă de un coleg. Vă sfătuim să evitați speculațiile șl să nu vă angajați în discuții aprinse cu colegii de serviciu.
FecioarăS-.-r putea să vă. certați cu persoana, iubită, pentru că tot timpul vă înțelege greșit. încercați să lămuriți lucrurile cu calm! După-amiază aveți de făcut mai multe drumuri scurte.
BalanțăDacă plecați într-o călătorie, puteți să fiți optimist, totul se va derula conform planurilor. Relațiile cu prietenii sunt foarte bune, dar este posibil să aveți discuții cu partenerul.
Scorpion __Este posibil să aveți probleme la serviciu, dacă nu respectați indicațiile șefilor. Amânați deciziile importante în afaceri1 Ar fi bine să comunicați mai mult cu. persoana iubită.
Săgetător ______ ____Un prieten vă ajută să clarificați o neînțelegere cu persoana iubită, apărută din cauza unor bârfe pe seama dumneavoastră. Aveți mai multă răbdare! Totul va reveni repedM la normal. W
Capricorn ........TT“......  Aveți multe de făcut la serviciu, dar se pare că nu înteți în cea mai bună formă. Sunteți irascibil șl riscați să vă | luați la ceartă. Nu încercați să vă impuneți punctul de vedere.
Vărsător 'Sunteți plin de energie și reușiți să duceți la bun sfârșit o lucrare importantă. Nu vă grăbiți să refuzați o propunere de colaborare! Vă sfătuim să vă consultați cu o persoană cu experiență.
Pești

Nu reușiți să vă încadrați în programul de la serviciiL=spi nemulțumirea șefilor și a colegilor. Vă cam lipsește entuziasmul, ceea ce ar putea să vă creeze neplăceri și în famr-

Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Căpșune cu zahăr (s) 10:15 
Gitanas (s) 12:30 Inocență 

; furată (s) 1330 Prizoniera (s)

Localitatea 
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA 3 ML' □

Regulament
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform Media și nici rudele acestora de gradele 1 și II. 
Extragerea va avea loc Th 31 iulie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8BO6, Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

730 TeleMatinal
10:00 Ne vedem la... TVR!

Talk-show (r) 
11:00 Poporu*  zicel (r) 
1130 Deliciile bucătăriei

(doc.)
12:00 Replay (r)
12:50 Intograme după inte

grare
13:00 Hannah Montana (ep. 

04, comedie, SUA 
2006). Cu: Miley 
Cyras, Emily Osment, 
Mitchel Musso. R.: 
Fred Savage

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

1430 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping 
15:30 Akzente. Emisiune to 

limba germană
1730 Isabel, to căutarea 
“iubirii (ep. 4, dramă, 

Venezuela, 2004)
17:50 Patrula de mediu 
18:00 Justiție militară (s) 
18:45 Tragerile Jocker și

Loto 5/40 
19:00 Jurnalul TVR

î

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10® Cascadorul Hooper 
(film, r) 

11:45 Țaca Paca (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

gde familie (s, dramă,
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Să câștige cel mai bun 

_ (comedie, SUA 2000). 
“Cu: Tom Selleck, Laura

Linney, Faye Dunaway, 
Teri Hatcher, Nancy 
Travis. R.: Ron Lago- 
marsino 

1600 Tânăr și neliniștit (s).
13 Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Vieți furate (partea I) 

13 (dramă, SUA 1991).
Cu: Bonnie Bedelia, 
Brian Kerwin, John M. 
Jackson 

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

Vremea

630 în gura presei cu 
Mircea Badea. Revista 
presei

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

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Vocea inimii 

g(film serial, 
ultimul episod), 
în distribuție: 
loan Isaiu, Toma 
Dănilă, Olga Delia 
Mateescu, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi, Maria 
Dinulescu

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Ziua Judecății (diver
tisment) (r)

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

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

830 Spellbinder: o lume nouă
(r) 9:00 Secretele arheologiei
(doc. Canada, 2002) 930 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 9:45 Orășelul nostru drag _____ ___________________ v_,
(s) 10:10 Plaja lui Măruță; 15:30 Răzbunarea Victoriei (s). 
12:00 Poirot (r) 13:00 Speli- Cu: Sanya Smith, Gabriel Por-

ABC... de ce? 14:30 România ; 
underground 15:00 împreună 
în Europa! 16:00 Jurnalul TVR \ 
(r) 16:20 Descoperă românii j 
16:30 Autostrada TVR. Ma-; 
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 18:30 Replay 19:00 j 
Arta supraviețuirii 19:30 
Campionatul de comedie 
20:00 Arena leilor 21:00 Ora 
de știri 22:10 Necunoscutul 
(dramă, Italia, 2003) 23:50 
Colecționarul de suflete (s) 
0:50 Orășelul nostru drag (r) 
1:20 Fitzgerald (film, r)

7:30 Uși roșii (dramă, SUA 
2005) 9:05 Prima mea nuntă 
(romantic, Canada, 2004) 
10:35 Meciul vieții (dramă, 
SUA, 2005) 12:15 Băiatul din 
balon (comedie, SUA 2001) 
13:35 Fiul pierdut (dramă, 
SUA, 2006) 15:05 Jurnal de 
bord (thriller, SUA, 2005) 

w16:(* 5 R°SU a “rol (dramă, 
(r) 230 Poveștiri adevărate (r) Hali3. 2005) 1?:251 P^zea la 
2:45 Numai iubirea (r) <ComT^e'SU

binder: o lume^nouă (s)J330 ras, Sebastian Ligardi 17:30 
j — - poveștiri adevărate 18:30 Bet

ty cea urâtă (s) 19:30 Tequila j 
cu suflet de femeie (s). Cu: = 
Angelica Rivera 20:30 Numai \ 
iubirea (s) 2145 Zorro (s) ; 
22:45 Poveștiri de noapte (div.) 
23:15 Clona (s) 0:15 Prizoniera

1

minge! (comedie, SUA 2004)
20:00 Toți laalaha 
(corn., Marea Britanie, 2007) 
21:25 Fără control (dramă, 
SUA, 2005) 23:15 Studio 60
(Ep. 9, dramă, SUA 2006)

20:20 Clipe de teatru,
clipe de viață

2035 Teatru: Nepotu', de 
Adrian Lustig. Cu: 
Tamara Buciuceanu- 
Botez, Șerban Pavlu. 
R.: Horațiu Mălăele

22:10 Atunci și Acum 
22:45 Jurnalul TVR. Sport

Meteo 
23:20 Telednemateca:

H Fundătura (dramă, 
Anglia, 1966). Cu: 
Donald Pleasence, 
Francoise Dorleac, 
Lionel Stander

1:15 Justiție militară (r) 
235 Jurnalul TVR (r) 
3:10 Răzbunarea pistolaru- 
QU (film, r)

440 Reflector (r) 
5o05 Intograme dtță hte- 

yw»(r)
5t10 Isabel, to căutarea 

UM(r)
MD Moto bucătăriei (r) 
C9D Ptaneta to jemși (r)

2030 Mega Clever 
(prima ediție) 
Prezintă Cristina Rus și 
Smiley
- Sport

2230 Știrile ProTv
2330 Academia de poliție 

n(s). Cu: Matt Bor- 
"lenghi, Rod Crawford, 

Toby Proctor 
-Vremea

0:15 Călătorii to necunos- 
_cut (serial acțiune, 
“SUA 2005). Cu:

William Fichtner, Eddie 
Cibrian, Kari Matchett 

1:10 Omul care aduce
cartea (r)

1:15 Știrile ProTv
230 Academia de poliție

(r)
330 Mega Clever

(reluare)
530 La Bloc
B (reluare)

Kau mneraaie — Aiaaen
Bdetoinie

(refuse)

2030 Test de fidelitate
(divertisment)

2145 Bahmuțeanu și 
Prigoană - Povestea 
continuă (reality-show) 

23:00 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport 
Meteo

2430 Deceit (thriller, SUA, 
g2004). Cu: Marlo 

Thomas, Vondie Curtis- 
Hall, Brett Cullen, 
William Devane. 
Viața lui Ellen (Marlo 
Thomas) se schimbă 
radical după ce boga
tul ei soț dispare pe 
mare. Brusc, lui Ellen I 
se dă jos un văl de pe 
ochi și vede cum toți 
cei din jurul ei mint 
au secrete, pun la cale 
tot felul de conspirații.

230 Conais toteractiv 
330 9595 (r) 
530Vrvere(s)

6:00 Love Joy (film serial, 
Anglia, 1986) 7:00 Denver, 
ultimul dinozaur (s, animație) 
8:00 Mr. Bean (s) 8:30 Poftă 
bună cu Jamie Oliver 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Marker (s). Cu: Richard 
Grieco, Gates McFadden, 
Andy Bumatai 12:20 Look 
who is winning 14:30 Miezul 
problemei (reluare) 16:30 Lola 
(film serial) 17:30 Naționala 
de bere 18:30 Știri Național TV 
20:00 Țara vedetelor 22:00 
Miezul problemei 24:00 Film 
artistic 2:00 Țara vedetelor (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Casa noastră (r) 9:45 Al 7-lea 
cer (s, r) 10:45 Tele RON 12:25
Quizzit - emisiune interactivă w m
14:05 Dragoste și putere (s) 9:lb"i'o,O%“(r)“ÎO:66,Rea'iF

! tatea de la 10:00 1130 
Deschide lumea 1230 Reali
tatea de la 12:00 15:15 Fa
brica 16:50 Marfă 1745 Edi
torii Realității 1830 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei. Cu Răzvan Dumitrescu 
20:00 Realitatea de la 20:00 

; 20:05 Realitatea zilei 2130 
Realitatea de la 21:00 2130 
Ziarul Realității 2230 100%. 
Cu Robert Turcescu

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 9:00 Realitatea de la 9:00

14:40 Sora mea (dramă, SUA, 
2004) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:30 Camera de 
râs 20:00 S.O.S. Salvați-mi 
casa 21:00 0 vreau pe mama 
înaDoi! - NOU! 22:00 Trăsniți 
în N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Totul despre sex (s) 
24:00 CSI - Investigații (s) 
1:00 Focus (r)

f

930 Droopy, maestrul detectiv
(r) 10:00 Seaquest (r) 11:00 
Walker, polițist texan (s) 12:00 
Teo (r) 13:15 Prăjiturică (s) 
13:45 Droopy, maestrul detec
tiv (s) 14:15 Cum a fost cucer
it Vestul (western, SUA, 1963) 
18:00 Walker, polițist texan (s) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Ruleta destinului (s) 
2130 Doi bărbați și jumătate
(s) 22:00 Patru nunți și o 
înmormântare (comedie 
romantică)

7:00 Matinal 71010:00 Euro- 
maxx 10:30 Oamenii și polit
ica 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 12:30 
Teleshopping 13:05 Emisiune- 
concurs 1435 Lumea cărților. 
Cu George 15:40 Euroblitz: 
Jurnal european (r) 16:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru (r) 18:00 6! Vine pre
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 O clipă de 
răgaz (dramă, România, 1986) i mituri 20:00 Cum se fabrică 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24:00 Interzis.
Cu Laura Andreșan 030 Emi- 
siune-concurs

7:00 Vânătorii de mituri 830 
Porsche 928 900 Automobile 
americane recondiționate 
10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Mașini pe alese: 
Porsche 928 1200 Lucruri cu 
adevărat mari 13:00 Con
fruntări și fiare vechi 14:00 
Dependenți de cascadorii 
15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 17:00 
MGB GT 18:00 Motociclete 
americane 1900 Vânătorii de

diverse lucruri? 2130 
Operațiune de salvare în 
Panama 2230 Armele vîtoru- 
kii 2330 Viteză irâșă
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■eWii-fe east site gtalțl posibilități de cazare în 
MMteefeect la proprietari sau prin agențiile colabo- 
Mte O» asemenea ■ hărți rutiere, Informații, oblec- 

tetekta Proprietarii de unități turistice ^1 pot înscrie 
JM iriMlme, ptntru a putea fl cuprinsă Jn catalog.

M.07.M07

1 evro___________________________________ -3,1354 lei
1 dolar american________________________ - 2,3014 lei
1 gram de aur - 46,400 lei

Amplasarea aparatelor radar în data de 05.07.2007:
- DN 7: lila - Zam - limita Jud. Arad;
- DN 66: Băda - Călan - Bretea Română;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
$1 Mihai Emlnescu.

................. .....................

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

U&5_______________ 4,2500 -0,93
M 2,0100 -12,23

-.............. 3,9800 -0,50
sIr 3,6400 -2,15
5IF4 2,9900 +2,05
SIF3 2,6600 ■6,67
ÎN?- 0,5550 +0,91
TLV 0,8850 +5,36
w- 46,9000 +1,08
SIF5 4,3400 .4 4 T-r i, i /____________ ________ _________ ; ___  
Rubrici realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decabal, bl. R, parter (lingă QUASAR), tel.: 
221277.

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

Farmacia „Green Line*, non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.©-» 748080.______________

Farmacia „Amica*, str. G. Enescu, nr. 7. ©-• 
713045.

DEVA
Farmacia „Bella Farm”, non stop, b-dul Decebal, bl.
5. ©-» 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia*, non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-» 211616, 224488.

Farmacia „Tacomi - Humanitas II', str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-♦ 211949.

Reguli:

în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase

menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.
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Avansați

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

începători

Prețul pâinii "explodează"!
■ Făina pentru pâine 
se va scumpi treptat cu 
3 până la 20 de 
procente.

Clara Păs___________________
clara.pas9lnf0rmmedla.roDeva - Firmele de morărit și panificație speră într-o stabilizare a pieței, concretizată in scăderea prețului la grâu, dar numai dacă în piață vor crește cantitățile disponibile. Acest lucru nu este sigur, potrivit președintelui patronatului Rompan, Aurel Popescu, care estimează că, în acest an, cantitatea care va putea fi vândută pentru morărit va fi de circa un milion de tone, față de cinci milioane de tone anul trecut. „Producția de grâu este într-adevăr diminuată, dar nu cred că putem vorbi de o criză a grâului. La

Pâinea se va scumpi din cauza recoltelor mici de grâunoi în județ de abia a început secerișul. Producția nu este la nivelul anilor buni, seceta a afectat cultura, dar în pro
porții diferite în funcție de zonă, pentru că la noi de bine de rău tot a mai plouat”, spune Emil Gavrilă, director

în cadrul DADR Hunedoara.Apelul la importuri este o opțiune luată în calcul de producători pentru achiziția de materie primă. Importurile ar putea determina de asemenea scumpiri ale produselor de panificație, întrucât implică și costuri de transport. Cum însă producătorii nu știu încă pe ce cantități pot conta pe piața internă, majoritatea poartă discuții „de principiu” pentru importuri.„Prețul grâului din noua recoltă este cuprins între 4.700 de lei și 5.500 -5.600 de lei vechi pe kilogram. Este un preț mare. Deocamdată nu putem spune cu cât o să crească prețul pâinii. Pe la jumătatea lunii iulie, când vom ști exact ce grâu putem cumpăra și la ce prețuri, vom putea stabili”, a spus președintele grupului Boromir, Dinei Boromiz.
Lipsa gropilor le-a adus mulțumire
■ Câțiva deveni au ce
rut, timp de 25 de ani, 
asfaltarea străzii lor. 
Visul lor s-a realizat...
Sanda Bocaniciu______________
szndi.bocanicluglnlorniniedia.raDeva • încă din 1982, locatarii de pe Aleea Parcului, din Deva, au umblat cu jalba- n băț pe la Primăria Deva, cerând executarea asfaltării străzii lor. în toți acești ani au adunat un dosar destul de cuprinzător de cereri și răspunsuri, au bătut drumul primăriei recurgând la audiențe peste audiențe. S-au plâns

la toate colțurile și au cerut înțelegere. Devenii de pe strada amintită au ajuns chiar să știe unde se făceau, zilnic, asfaltări, pe care străzi în Deva, așteptând înfrigurați un semn bun și pentru ei! Acum, după 25 de ani, cei care mai locuiesc pe strada amintită au ajuns să fie mulțumiți că s-a asfaltat. „Viceprimarul Florin Oancea și-a dat cuvântul că va face acest lucru și l-a făcut! A fost nevoie doar de o singură zi pentru cei de la Direcția Județeană de Drujx ri. și Poduri Hunedoara și problema a fost rezolvată! Pentru devenii de pe Aleea Parcului a fost o zi de însemnat în ca

lendar. Acum ar mai fi de finalizat câte ceva pe această stradă! Sperăm că nu va mai dura încă atâția ani!”, spunea ing. Nicolai Nadă, cel care s- a zbătut atâția ani până și-a văzut visul cu ochii.

Așa arăta înainte strada...

Controale OJPCDeva (D.I.) - Cea mai recentă acțiune de control a OJPC Hunedoara a vizat asigurarea condițiilor de introducere pe piață și funcționarea aparatelor electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice. La cei 27 operatori economici verificați au fost controlate 273 produse în valoare totală de 83.189 lei. S-au aplicat un avertisment și 22 amenzi contravenționale în valoare de 64.000 lei.

Reacții la "Infern pe străzile Devei"Deva (S.B.) - în urma articolului “Infern pe străzile Devei”, apărut în „Cuvântul liber” și pe www.huon.ro, ce scotea în evidență aspectul intersecțiilor aglomerate ale Devei și faptul că șofatul a ajuns în municipiu o adevărată pacoste, au apărut mai multe păreri ale cititorilor. Informați de publicația noastră ei au aflat despre intențiile edililor Devei de a reliza 9 sensuri giratorii și străzi cu sens unic, dar și despre haosul creat odată cu demararea acestor lucrări. O parte din nemulțu

mirile devenilor sunt: ***-„Țara arde și baba se piaptănă! Conducerea primăriei aruncă bani pe fereastră, ca să nu zic mai multe. Ce trebuia sensul giratoriu de la Lido? Intersecția de la gară (Calea Zarandului - Libertății) e mult mai circulată. Intersecția Kogălniceanu - Calea Zarandului, idem. Dar de, plus că am impresia că în sensul ăla se va circula foarte greu, e prea înaltă construcția. Dar de... vine campania electorală și trebuie să avem cu ce să

ne lăudăm. Nu contează semafoarele care nu merg, străzile neasfaltate, alte probleme? (Radu , 03.07.2007, Ora 11:45)***--„Nota 4! Edililor din Deva le acord nota 4! Simt probleme grave de trafic, dar ce contează! Vivat campania electorală și procentajul în scădere al unui partid care vrea să ocupe scaunul de la Primăria Deva! (Anonim,03.07.2007, Ora 11:53) ***—„Ghinion! Mi se pare corect... Zona Astoria nu adu

ce voturi câte aduce zona de la Piață. De ce să cumpărăm așa ceva când trebuie să înlocuim bordurile... (Anonim,03.07.2007, Ora 11:48)***—„ Evitați, evitați... Ce intersecții nu mai trebuie să evităm? Ar trebui evitat centrul, periferia... DEVA? Și municipalitatea cheltuie niște bani pentru amenajarea cetății, pentru nu știu ce Aqua land??? Astea o să fie la fel de utile în haosul ăsta ca o gheretă de înghețată la Polul Nord! (Anonim,03.07, 11:58)
GUVERNUL ROMÂNIEIUNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei 

și Egalității de Șanse

ANGAJEAZA
center

Lansare de Proiect

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

cursuri gratuite: 

MANAGEMENT MODERN ÎN IMM-URI 
BAZAT PE NOI TEHNOLOGII DE COMU

NICAȚIE 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 SA din:
DEVA STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A

TELEFOANE: 213915, 214718, 0744524480
Pentru mai multe informații despre retafie cfrta tantaa ș Urâmea Euopeani, vtatesză:

DIRECTOR DE MAGAZIN 
locație: Deva

Atribuții:
- coordonează și răspunde de 
întreaga activitate a magazinului
- vânzarea de produse electronice 
și electrocasnice
- întocmirea dosarelor de creditare
- contabilitate primară și gestiunea 
produselor de magazin
- reprezentarea companiei în fața 
instituțiilor
- coordonarea echipei din 
subordine
- medierea și negocierea situațiilor 
conflictuale

Cerințe:
- studii superioare
- experiență pe o poziție similară
- bune abilități de lider și 
organizatorice
- bune abilități de comunicare 
-bune cunoștințe de operare PC

VÂNZĂTOR
locație: Deva și Hunedoara

i Atribuții:
- vânzarea en-detail (în magazin) a 
produselor electrocasnice și 
electronice
- asistarea clienților la identificarea 
produselor adaptate nevoitor tor
- activități administrative și de lucrător 
comercial
- mercantizarea produselor în 
magazin

Cerințe:
- studii medii S
- bune abilități de comunicare și S
negociere
- rezistență la stres și presiuni
- disponibilitate la program prelungit
- stare de sănătate optimă
- dorință de dezvoltare și evoluție
profesională —9

www.infoeurooa.ro

Persoanele interesate pot depune CV-ul și scrisoarea de intenție 
la magazines ZASS ELECTROCENTER sau la:

Fax: 025c 2'4 382 E-mail: hr@zassproteus.ro §

I

SSCJkVE

clara.pas9lnf0rmmedla.ro
http://www.huon.ro
http://www.infoeuro
mailto:hr@zassproteus.ro
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Matrimonialele si... româna
5

• Premiere. Treizeci de familii din Deva, care au împlinit 50 de ani de căsătorie, au fost premiate ieri de Consiliul Local cu .Diplome de Fidelitate" și cu o sumă de 300 lei, fiecare. (M.S.)
• Consilier. Liberalul Simion Ghibu a fost validat ieri în calitate de consilier local al municipiului Deva, cu acest prilej el de- punând și jurământul de credință. (M.S.)

■ Limba română e 
greu de stăpânit mai 
ales în anunțurile de 
mică publicitate.
Hannelore Acârnulesei

Accident 
mortal

Hațeg (M.S.) - Un bărbat în vârstă de 58 de ani, din localitatea Sâ- ntămăria Orlea, și-a pierdut viața, ieri, după ce a fost lovit în plin de un autoturism al cărui șofer adormise la volan, a informat IPJ Hunedoara. Accidentul a avut loc pe Drumul Național 66 și a fost provocat de Ștefan G., de 28 de ani, din localitatea Acățari, județul Mureș, care circula cu o mașină dinspre Petroșani spre Hațeg. Din cauza oboselii acumulate, șoferul a adormit la volan, iar autoturismul a părăsit carosabilul, lovindu-1 mortal pe Va- sile P., de 58 de ani. care se afla în dreptul unei case din comuna Sân- tămăria Orlea. Cadavrul victimei a fost transportat la morga spitalului din Hațeg, pentru necropsie. Cercetările sunt continuate de Poliția Hațeg. Șoferului i-au fost prelevate probe biologice pentru determinarea alcoolemiei.

Acces cu 
cartele
Deva (M.S.) - Consili
ul Local Deva a a- 
doptat ieri o hotă
râre prin care accesul 
în zona centrului 
vechi al orașului se 
va putea face doar 
pe baza unor cartele 
magnetice de care 
vor beneficia riveranii 

și reprezentanții 
magazinelor cu sco
pul aprovizionării 
acestora. Cartelele 
vor fi folosite pentru 
barierele montate în 

zonă. Cetățenii care 
au domiciliul în zona 
centrului vechi vor 
primi gratuit cartelele 

magnetice, de aceas
tă facilitate urmând 

să beneficieze și in
stituțiile din zonă, 
poliția și pompierii. 
Agenții economici 
vor trebui să cum
pere cartelele. 
Firmele își vor putea 
aproviziona maga
zinele doar între 
orele 8-10 și 16-18. 
Circulația autoturis
melor pe tronsonul 
Piața Unirii - str. 
Aurel Vlaicu va fi 
urmărită de șase 
camere video care 
vor fi cuplate la ter
minalele Poliției 
Comunitare și la 
sediul Primăriei Deva.

Deva - îndeletnicirea de a citi, din scoarță-n scoarță, mica publicitate e greu de priceput. Totuși, nu trebuie să se transforme această îndeletnicire intr-un obicei prea îndelungat, că, cine știe, poate se ia. Iată câteva exemple de a- nunțuri ce aproape nu mai au nevoie de comentarii.O „doamnă fecioară, cu doi copii” își caută perechea. Dacă
Iarba acoperită de beton
■ Deva are cele mai 
puține zone verzi pen
tru fiecare locuitor: 
doar 3,34 metri pătrați.

Deva (D.I.) - Conform raportărilor făcute de primării către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, municipiul Deva are cea mai mică suprafață de zonă verde pe cap de locuitor - doar 3,34 metri pătrați. Este extrem de puțin, în condițiile în care Legea 351 apărută în aprilie în Monitorul Oficial susține un necesar de 15 mp/locuitor în municipii și 10 mp de zonă verde pentru fiecare locuitor al unui oraș.„Norocul nostru este că mai există parcul, pădurea Bejan și ceva vegetație pe dealurile din jur, altfel ar fi

Mica publicitate ascunde mari deficiențe de vocabularâre doi copii, cam greu să mai fie fecioară. Probabil se referea la zodie, dar, în nici un caz în limba română. O altă doamnă „singură, soț decedat, în 
extrem de puțină verdeață în oraș”, spune Simion Colcer. „Când ne am mutat în bloc, am sădit pomi, am sădit flori, gardul viu, vița de vie... Am rămas cam cu ceea ce avem sub ferestre, pentru că avem grijă noi de plantele astea. A trimis primăria oameni de la social să îngrijească zonele verzi, câte au rămas, dar s- au înghesuit toți în dreptul instituțiilor, să se vadă că muncesc, restul zonelor le-au lăsat de izbeliște”, completează Viorel Groș. în fața oazei

Simion Culcer Viorel Groș

Deva” își caută, și aceasta, destinul. Tragic, dar adevărat. Dacă mai are vreo importanță unde a decedat- soțul... Dumnezeu să-l ierte........ Dragostea 

Pe orice spațiu dintre blocuri se construiește, fără ca spațiile 
verzi să fie luate în seamălor de verdeață, îngrijită cu drag, crește însă un nou șantier. Un alt bloc va înghesui verdeața rămasă și va mai ocupa, cu betoanele aleilor, și ultimele zone de iarbă crescute sălbatic. în Europa s-a ajuns la concluzia că spațiile verzi sunt importante și pentru extinderea și protejarea lor există prevederi drastice. La noi, prevederile legale sau 

ucide, singurătatea ucide, dar dacă nu vrei să te apropii de un suflet de 47/170/67, iar ucide”, spune un alt anunț. Mai greu cu sufletele astea, măsurate, așa, în cifre. Și, mai ales când e vorba și de dragoste, pe deasupra. Un „domn prezentabil, 43/178/75- ”, dar cu „serviciul la stat” dorește soție suplă, cu studii medii și, „preferabil văduvă”. E, iată un domn pragmatic și sincer. O dată dă siguranță prin „serviciu la stat”. Și, se pare că n-am scăpat de urmele lăsate de cei 50 de ani de „regim”. Sau, poate, democrația l-a dezamăgit și nu-i prezintă nici un fel de viitor sigur.

măcar proiectele pe termen lung sunt trecute cu vederea în fața necesităților: mai multe locuințe, mai multe parcări. Adică mai mult beton. Totuși, situația nu este la fel de rea în tot județul. Cel mai bine stă municipiul Brad, având 23,44 mp de spațiu ver- de/locuitor, iar în Hunedoara suprafața acestuia respectă legea: 15,82 mp.

In urma acțiunilor și controalelor efectuate în trasee de către polițiștii hunedoreni s-au aplicat 132 amenzi la legea circulației, din care 36 la regimul de viteză. S-au ridicat în vederea suspendării, 10 permise de conducere, din care 2 pentru consum de alcool.
Bani pentru Athos

Deva (M.S.) - Schitul românesc de călugăriProdrom, de pe Muntele Athos, va beneficia de o finanțare anuală în valoare de 250.000

loan Timiș

de euro, fondurile fiind asigurate prin bugetul de stat. „Finanțarea este absolut necesară pentru comunitatea românească. în acest schit sunt cărți rare și odoare, bogății inestimabile pe care am fi riscat să le pierdem”, a

Drum pentru turism
Deva (M.S.) - Drumul care face legătura între localitățile Petroșani și Voineasa va face obiectul unei reabilitări a infrastructurii, obiectivul fiind important pentru deschiderea turismului în zona Văii Jiului și a căilor de acces spre stațiunea din județul Vâlcea. în acest sens, C. J. Hunedoara va întocmi astăzi o adresă către Ministerul Transporturilor prin care se arată de acord ca drumul în cauză să treacă din categoria celor județene la cele de interes național. în acest fel, vor fi asigurate fonduri pentru reparații din bugetul Ministerului Transporturilor și nu din cel al județului, a declarat președintele C. J. Hunedoara, Mircea Moloț. „Dorim să dezvoltăm județul din perspectiva turismului. Drumul spre Voineasa trece printr-o zonă turistică extraordinară. Potrivit lui Moloț, au avut loc discuții cu membrii unui composesorat din Petrila care s-au oferit să cedeze din terenurile lor pentru modernizarea drumului, intuind că apoi vor avea numai de câștigat din acest proiect. Doar cu noi pui bani deoparte...

declarat, la Deva, deputatul loan Timiș(PNL), inițiator al proiectului de legeprivind finanțarea schitului, împreună cudeputății Cătălin Micula și Mircea Pușcă.Parlamentarul hunedorean a adăugat că banii alocați sub forma sprijinului financiar pentru schitul de pe Muntele Athos pot fi accesați pe bază de proiecte’depuse la Ministerul Culturii și Cultelor. La finalul acestor proiecte vor trebui înaintate către minister deconturile de lucrări efectuate. Deputatul liberal a adăugat că s-a început o procedură prin care schitul de la Prodrom să fietransformat in mănăstire românească. Mircea Moloț

POȘTĂ:

Pe lângă multitudinea de beneficii. Cuvântul Liber îti oferă acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOI!
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
prețul abonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
același, pe rețeaua proprie de distribuție!Sc. Ap.___

Numele
Prenumele
Adresa: Str.

DA J vreau sa devin ABONAT, sau sa îmi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.

Localitatea
Telefon

vreau sâ primesc în fiecare dimineață.
GRATUIT, timp de o Jună, la adresa de mai sus, cotid
ianul Cuvântul liber.

• 1 lună-10,llei• 2 luni=20,2 lei• 3 luni= 30,3 lei• 6 luni- 60,6 lei ^LHunM21^Jei
0254/211275, int. 8811
Sună pentru a profita de această OFERTA!

(
 DISTRIBUȚIE

PROPRIE:

1 lună=8,9 lei2 luni= 17,8 lei3 luni=25,9 lei6 luni= 48,9 lei l^unMȘSyHe^^



Handbalul "faultat" de CE

|KSCUBT
• Amicale. în perioada de pregătiri până la reluarea campionatului Ligii a ll-a de fotbal, Corvinul Hunedoara are în vedere disputarea a șapte partide amicale. Se cunosc deocamdată doar cele disputate cu Inter Blaj (11 și 14 iulie), CFR Timișoara, Poli II Timișoara și Unirea Alba lulia. Datele vor fi stabilite. (V.N.)
• Karate. La Sala Polivalentă din București s-a încheiat recent Campionatul Balcanic de Karate. Âu participat 900 de sportivi din 8 țări. România a câștigat 3 medalii de bronz, din care una a fost cucerită de Ioana Boșneag de la Masibo Petroșani. (V.N.)

Tratative în impas la Cetate |
Deva (C.M.) - Cu ambiția de a califica echi- i pa în cupele europene pentru a sărbători al V-; lea an de la înființare, Marian Muntean, finanțatorul echipei Cetate, a demarat tratative i pentru creșterea valorii lotului de jucătoare șij aducerea unui antrenor experimentat. „în a- ceastă seară (ieri seară n.r.) aștept confirma- ; rea de a accepta să antreneze pe Cetate din partea antrenorului Herbert Muller, tehnician ; care a pregătit naționala Austriei și echipa ••mană Nurnberg. Sunt de asemenea în tra- ive foarte avansate cu un pivot din naționala Rusiei și cu o coordonatoare de joc din prima reprezentativă a Ucrainei. Toate aceste ; planuri care ar fi readus handbalul de perfor- I manță la Deva s-ar putea nărui pentru că •: Primăria nu ne-a oferit sprijinul pe care ni l-a; promis, ci ne-a alocat bani mai puțini”, afirma Marian Muntean, finanțatorul echipei Cetate, i Clubul devean trebuie să trimită cerere de înscriere în campionat la FR Handbal cel târ- j ziu până în data de 9 iulie, întrucât în 10 va i uvea loc tragerea la sorți. Supărat pe Primăria; Ueva, M, Muntean nu e încă decis dacă va înscrie sau nu echipa în noul campionat.

■ Clubul Cetate Deva 
va primi mai puțini 
bani decât a solicitat 
de la bugetul local.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinut@informmedia.roDeva - Promisiunile mai- marilor autorităților locale s- au dovedit încă o dată vorbe- n vânt pentru finanțatorul echipei Cetate Deva, Marian Muntean. Convins chiar de discuțiile cu reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Județean să nu vândă echipa pentru că va primi sprijin, patronul formației devene s- a simțit dus cu zăhărelul, ieri, când s-au aprobat sumele cu care bugetul local va sprijini echipa de handbal. “Am avut o surpriză foarte neplă
Se pregătesc pentru Liga a ll-a
■ Fotbalul devean 
revine în eșalonul se
cund, după „hiberna
rea" în ligi inferioare.
Valentin Neagu
valentin, neagu@mformmedia.ro

Deva - Luni, 9 iulie a.c., va avea loc reunirea lotului fotbaliștilor de la „Mureșul” Deva, echipă proaspăt promovată în Liga a H-a. După cum era și firesc, accederea intr- un eșalon superior va aduce modificări la echipă. Iar cât de mari vor fi, vom vedea. Deocamdată se știu destul de puține lucruri. Așa am înțeles ieri din discuția avută cu antrenorul Gică Barbu, aflat 

cută, pentru că am solicitat patru miliarde de lei vechi și ni s-au alocat numai trei. Doar cu această sumă de la bugetul local nu am certitudinea că pot asigura bugetul total necesar care e de 12 miliarde. Și în acest caz va cădea și îndeplinirea obiectivului de a prinde un loc în cupele europene și pentru că nu se poate face performanță mă gândesc iar să renunț la e- chipă și mă retrag din handbal”, afirma Marian Muntean. Oficialul echipei devene susține că vinovat de situație este primarul Mircia Muntean care și-a impus punctul de vedere, deși consilierii au a- vut atitudini favorabile sprijinirii mai substanțiale a e- chipei. “Toți consilierii au fost de acord cu finanțarea e- chipei în ideea de a face din nou handbal de performanță 

încă în concediu. Oricum, va fi mult de lucru.„Avem probleme cu a- proape toate compartimentele. Va trebui să întărim serios echipa dacă vrem să facem față într-un mod rezonabil în Liga a Il-a. Din câte cunosc eu, certă este în acest moment aducerea lui Moldovan de la Chiajna București pe postul de fundaș central. Sunt însă în derulare și alte achiziții. Oricum, până începem pregătirile se vor mai limpezi lucrurile” - a declarat antrenorul.Cât despre obiectivul deve- nilor pentru sezonul viitor, acesta este „situarea pe locurile 7 - 12", după cum spunea tehnicianul. Se pare că nici în 

la Deva. Totul s-a blocat din cauza primarului Mircia Muntean care a spus că sunt alte priorități, mai importante fiind în opinia sa construirea unei noi săli de sport și finanțarea echipei de futsal. Sunt orașe în țară mai mici și mai sărace decât Deva care acordă fonduri mai generoase handbalului decât se alocă aici la noi unde cândva Remin a câștigat Challenge Cup”, acuza Muntean. “Clubul Cetate a cerut 3,5 miliarde, iar noi i-am alocat trei miliarde cu promisiunea că în cazul organizării la Deva a unor turnee să îi mai sprijinim și cu alte sume. Nivelul de finanțare acordat echipei de handbal e egal cu ce am oferit la fotbal și futsal, așa că acuzațiile domnului Muntean sunt neîntemeiate”, a replicat primarul Devei. Duelul

„Mureșul" se adună la lucruechipa tehnică nu vor fi prea mari modificări. Așadar, Constantin Olariu va fi secund, iar Petre Clep antrenor cu portarii. Se intenționează, de asemenea, plecarea într-un cantonament la Păltiniș.

Echipa Cetate riscă să nu fie 

înscrisă în campionat (Foto: t m.)Muntean contra Muntean nu face deloc bine handbalului și există riscul ca din această cauză acest sport să dispară de tot din Deva. Și ar fi păcat.
Mare păcat

Deva (V.N.) - Cel mai bun șahist al momentului din județ, Daria Vi- șănescu, din Lupeni, nu va participa la Campionatul European de juniori, care va avea loc în Serbia, în perioada 14-18 iulie. Motivul: C. J. nu a aprobat proiectul de finanțare în valoare de 15.000 de lei. „Președintele C. J. Hunedoara ne- a promis că ne va ajuta, dar se pare că nu au mai existat fondurile necesare. Este regretabil că s- a întâmplat chiar înaintea plecării”, a declarat Gheorghe Scurhan, antrenorul Dariei Vișănes- cu.
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Ai visat șă-ți schimbi mobila veche cu una modernă? He-ai^xnral să aștepți după 
mijloacele de transport în comuji? CL îți rezolvă aceste probleme. Câstiqă în 24 iulie.

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

* 180+180 de minute în weekend în rețea, cu 2 euro/lună, 6 luni

k 360 de minute în rețea oricând pentru a doua opțiune de voce 
activată, valabile 6 luni

în plus:

■ 360 de minute naționale valabile 6 luni
« 5MB incluși + 5MB cadou cu 1,5 euro/lună, 6 luni

» mesaje scrise și multimedia naționale la jumătate de preț, 3 luni

• 25 de minute naționale lunar, pe viață

sau

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8.9 lei) sau prelungejte-ți actualul abonament cu mi
nim o lună și participă la concurs cu cco a ducă chitanță! Deoune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau 
trimite-o la sediul redacției am De.a. st' 22 Decemorie, nr. S7A. parter (Clădirea Cepromin), până în 23 

ij'ie! Nu rata asemenea premii’

IQHMAL on

» abonament gratuit, 3 luni

vino în Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă
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• în cupe. Cinci echipe de baschet, din care patru la masculin - CSU Ploiești, în premieră în ULEB Cup, „U“ Mobitelco Cluj, BCM Timișoara și BC Mureș, în FIBA EuroCup - și una la feminin, BC ICIM Arad, în EuroCup, vor reprezenta România în cupele europene în sezonul 2007- 2008. CSU Ploiești va evolua în grupa C a ULEB Cup, cu echipele Hemofarm Vrsaci (Serbia), Akasvayu Girona (Spania), Hanzevast Capitals (Olanda), Spirou Charleroi (Belgia) și Galatasaray (Turcia).

Un lider cu personalitate

AustriaBucurești (MF) - Echipa Unirea Urziceni va efectua, în perioada 5-18 iulie, un stagiu de pregătire în localitatea austriacă Leogang, unde va susține patru partide a- micale.
S-a accidentatBarqui8imeto (MF) - Atacantul Hernan Crespo (ruptură musculară) nu va mai evolua la Co- pa America, însă va rămâne în Venezuela cu naționala Argentinei până la finalul competiției.

Hernan Crespo (Foto: epa)

Victor Munoz
(Foto: EPA)

Mutare
București (MF) - Victor Munoz va antrena formația Recreati- vo Huelva, la care evoluează și Lauren- țiu Roșu.El va fi ajutat de secundul Râul Longhi.Munoz, în vârstă 50 de ani, a antrenat în sezonul trecut formația Panathlnaikos Atena, iar la Recreati- vo îl înlocuiește pe Marcelino Garcia Torral, plecat la Racing Santander.

■ Hagi îl laudă pe Cris
tian Chivu, considerând 
inspirată trecerea aces
tuia la Real Madrid.București (MF) ■ Antrenorul echipei Steaua, Gheorghe Hagi, a declarat, miercuri, în cotidianul AS, că prin aducerea lui Cristian Chivu, Real Madrid transferă un lider înnăscut, un jucător cu multă personalitate în teren și este încrezător în faptul că românul se poate adapta în campionatul Spaniei.„Chivu este un lider înnăscut. A fost la Ajax, la Roma, cu România și cred că va fi și la Real Madrid. Este un jucător polivalent, poate juca în trei poziții diferite: fundaș lateral stânga, fundaș central și mijlocaș la închidere. Ceea ce îl definește este că are multă personalitate în teren. Nu„...................... ...........................................

Chivu este un fotbalist polivalent

Gheorghe Hagi 

................................................. 99 oricine poate ajunge în Olanda și la 21 de ani să fie căpitan la Ajax. Este normal ca jumătate din Europa să se intereseze de el. Cine nu l-ar vrea în echipa sa? Este greu să găsești jucători ca el, care are și o mare calitate tehnică. Chivu nu va avea niciun fel

de probleme în fotbalul spa-niol. El este pregătit să facă pasul în Spania”, a spus Hagi.
O alegere dificilăHagi a afirmat că i-ar fi fost greu să-l sfătuiască pe Chivu pe cine să aleagă între Real Madrid și FC Barcelona și a precizat că pentru el a fost o mândrie să joace la madrileni, unde, până acum, a fost singurul român. „Este o mândrie pentru mine, pentru că am fost la Real două sezoane și am amintiri frumoase. Mie îmi plăcea că putea să meargă în Spania pentru că și cealaltă opțiune, Barcelona, afost un loc unde mi-a plăcut. Sincer, pentru mine era dificil să-l sfătuiesc ce să aleagă. Chivu este o persoană foarte bună. Pe teren este un adevărat fotbalist, dar afară este mult mai bun”, a declarat tehnicianul stelist.

Profesionistul Schuster treabă bună la Real Madrid.Gheorghe Hagi a adăugat că este convins că tehnicianul Bernd Schuster poate
„Are o mare experiență de viață ca fotbalist. Ca antrenor a avut rezultate bune și nuli cred că va fi marcat de faptul că antrenează o echipă mare”, a subliniat Hagi.

Gheorghe Hagi este 
convins de faptul că 
Realul nu va fi o 
pălărie prea mare 
pentru Cristi Chivu.

(Foto: EPA)

românului Cristian Chivu un contract pe patru sezoane, însă există unele probleme în ceea ce privește salariul, deoarece românul vrea R *ntUra»n«> Aa euro net

Timo Hildebrand va fi concurentul lui Santiago Canizares între 

buturile formației spaniole (Foto: epa)

Portar transferatValencia (MF) - Timo Hildebrand, portarul echipei VfB Stuttgart, campioana Germaniei, a semnat cu Valencia, a anunțat gruparea spaniolă care nu a oferit alte amănunte.Jucătorul în vârstă de 28 de ani a efectuat vizita medicală și a fost prezentat pe stadionul Mestalla.Potrivit presei spaniole,

Hildebrand ar fi semnat pe trei sezoane. El va concurg pentru postul de titular cu Santiago Canizares.Portarul german este al treilea jucător achiziționat de Valencia în intersezon, după internaționalul spaniol Javier Arizmendi (Deportivo La Coruna) și fundașul spaniol Alexis Ruano (Getafe). >
„Câinii" se pregătesc intensBucurești (MF) - Lotul echipei Dinamo a plecat, miercuri, spre Austria, unde va sta în cantonament în localitatea Flachau până la 21 iulie, echipa antrenată de Mircea Rednic având programate șase partide amicale pentru a- ceastă perioadă.Lotul pe care antrenorul Mircea Rednic îl va avea la dispoziție în cantonamentul din Austria este format din următorii jucători: Lobonț, Romanovs, Posteucă (portari); Moți, Pulhac, Vali Năstase, Mușat, Blay, Radu Ștefan, Scarlatache (fundași); Mărgă- ritescu, Cătălin Munteanu,

Fabrice Fernandes, Ropotan, Cristea, Zicu, Predescu, Chia- cu (mijlocași); Claudiu Nicu- lescu, Dănciulescu, Oprița și Bratu (atacanți). Lor li se vor alătura mijlocașul angolez Ze Kalanga.Antrenorul Mircea Rednic consideră că lotul este definitivat, existând însă posibilitatea să apară nume noi la finalul pregătirilor din Austria.Programul meciurilor amicale pe care formația „roș- albă” le va disputa în cele 17 zile de cantonament este următorul: 8 iulie, ora 16.00: Burghausen (liga a III-a Ger

mania) - Dinamo; 10 iulie, ora 18.30: Eintracht Frankfurt (liga I Germania) - Dinamo; 12 iulie, ora 18.30: Motherwell (liga I Scoția) - Dinamo; 15 iulie, ora 18.30: Sparta Praga (liga I Cehia) - Dinamo.Pe 18 iulie va avea loc turneul Wuestenrot Versiche- rungs Cup, de la Zell Am See, la care vor participa 4 echipe: Dinamo, Budejovice, MSV Duisburg și Beșiktaș.Dinamo va juca primul meci în compania celor de la Budejovice, cu Începere de la ora 16.00. Cele două finale ale turneului se vor disputa pe 20 iulie. Mlrcea Rednic speră într-un 

stagiu reușit (Foto: epa)

Cine merge la frizei?București (MF) - Jucătorul portughez Cristiano Ronaldo a făcut un nou pariu cu antrenorul echipei Manchester United, conform căruia dacă, în viitorul sezon, nu va înscrie 20 de goluri, atunci se va rade în cap, iar dacă va ajunge la această cifră cel care se va tunde va fi managerul scoțian.Ronaldo, în vârstă de 22 de ani, continuă pariurile cu Alex Ferguson, după ce și anul trecut managerul a pierdut 400 de lire sterline deoarece portughezul a reușit să marcheze 17 goluri, iar pariul era de 15 goluri.„Ronaldo a glumit cu prietenii pe seama acestui lucru. El este foarte Încrezător. Petrece mult timp având grijă de părul său, așa că nu va risca degeaba”, a afirmat o sursă apropiată jucătorului.

tat o acțiune în justiție în
Carlos Tevez a 
devenit, fără să 
vrea, un adevărat 
.măr al discordiei”

(Foto: EPA)

Sheffield, oficial căzutăBucurești (MF) ■ Clubul Sheffield United a pierdut acțiunea în justiție intentată împotriva Premier League, deoarece a- cest for nu a retras puncte echipei West Ham United in scandalul privind transferul lui Carlos Tevez, astfel că este oficial retrogradată din Premier League. Sheffield United a înain

fața unui tribunal de arbitraj, prin care a contestat sancțiunea impusă clubului West Ham în cadrul transferurilor lui Carlos Tevez și Javier Mascherano la West Ham United.Gruparea West Ham a fost amendată cu opt milioane de euro de Premier League, ca urmare a neregulilor constatate la transferurile jucătorilor argentinieni Carlos Tevez și Javier Mascherano, ambii sosiți la club in august 2006, Înainte de preluarea clubului de către concernul islandez condus de Eggert Magnusson.Tevez și Mascherano au semnat cu West Ham In ultima zi a lunii august 2006, Înainte de data limită la care

se puteau face transferuri. Provenind de la clubul brazilian Corinthians, cei doi jucători erau, de fapt, în proprietatea unui consorțiu - Media' Sport Investment - condus de omul de afaceri britanic Kia Joorabchian. FA a considerat că West Ham a încălcat regulamentul privind transferurile, pe motiv că cei doi argentinieni erau de fapt proprietatea unei terțe persoane, insă oficialii grupării engleze au încercat să ascundă acest lucru. Agentul fotbaliștilor, Kia Joorabchian, intenționa atunci să preia clubul londonez, dar nu a reușit acest lucru, câștigător fiind Eggert Magnusson.
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Vând ap. 2 camere (03)

imimo.ro
• 50 mp, zona Mihai Viteazul, și garsonieră cu 
'ncăperi decomandate, Progresul, 38 mp, tel. 
■1745/235413. (T)
» confort l.zora Miorița, Contorizări apă gaz, 
oret un rr tlard patru sute milioane lei, tel. 
223336. OT «
• decomandate, 1.450.000 lei, tel. 0728/095029. 
T)

Aleea Jiului, circuit, bloc de 
Unidă parchet, contorizări apă gaz, 

agent termic, fArA îmbunătățiri, ocupabil 
imeilaț, preț 125.000 ron, negociabil, teL 
22189SS 20519. (nr. 3/0X07J007)

• persoană fizică, semidecomandate, parter, 
canalizare separată parchet, marmură faianță 
contorizări, 2 holuri, preț 80.000 ron, neg, telefon 
0254/221279. (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. (A0)

«
Micro 15. dec., curat, ocupabil imediat, 
zări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0160. (AO)

• zonă 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)
• 56 mp, centrală termică parchet gresie, 
faMi balcon, et. 3, P-ța Victoriei, preț 145000 
1(^0745/639022,0726/316796. (Al)

• Dadă 3,,circuit, balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Mineralul, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et. 4, semidec., contorizări, balcon, 
Darcliet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/30566KCA2)
• AL Jiidiri, et. 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depqrie-1 intr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber" 
instalate in următoarele puncte: 

I
) Deva:

L Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;

11 1 3. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu -
B-dul Decebal;
5. Cepromin;

i» >I
Orăștie • chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"'

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
j SC Oscar Company (lângă
Ș stadion);

Hajeg:
. Anca Aurel, str. Progresului,
■ nr. 1

Stntuhalm ■ SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată In 
P ța Unirii

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

5

• 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, tară 
modificări, igienizat, preț 434XXJ 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, amenairt (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet etaj intermediar, fa
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231800. (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: 0254/613.366,0788/040490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/15&483. (A10)

bătălia pentri

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent, Devă plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, 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, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona Dorobanți, 80 mp, pereți izolați exte
rior, 2 băi, centrală termică geamuri 
termopan, complet mobilat, preț 754)00 
euro, negociabil relații la teL 0720/545757, 
(nr. 6/04372000

o u,< 4. balcon, parchet, gresie+faianță, ST 70 
mp, et 3, Kogălniceanu, preț 164000 ron, neg., tel. 
0742/019418. (Al)
• zonă liniștită etaj 1, balcon închis, centrală 
termică parchet, preț 128000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică parchet 
gresie, faianță 2 băi, balcon, boxă et 1, zona 
Dorobanți, preț 185000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Carpați, dec, garaj, boxă CT. 2 băi preț: 98000 
euro, tel. 0745/36789B. (A2)
• Progresă et L dec- neamenajat 2 băi. 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț 
175300 RON, teL 0745367893. (A2)
• LAaoM, et 4, amenajat termopane. 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noL preț 1754)00 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom, baie, bucătărie, balcon, 
amenajat termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț: 65.000 euro neg., tel 
:0745/367893. (A2)
• zona Dorobanți etaj 2, decomandate, izolat 
termic și fonic, centrală termică frumos 
amenajat și modificat zonă liniștită preț 82.000 
euro negociabil, tel. 0740/535095,0788/165702, 
232808. (A4)
• zona Mărăști decomandate, modificat, 
contorizări, parchet gresie, faianță, preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4).
• etaj 1, bid. Decebal ■ Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62500 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 inte nediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1. zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (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: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• +garaj, circa 600 mp, zona centrală tei. 
0254/613366; 0788/040.440- 0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• lagerr »- iwnt 3 camere în zonele: bid. 
Decebal, Gojdu, Procesului. Dorobanți se oferă 
de la 16QD00 lei, până la Z30i000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață teL 0730/474275, 
0740^35095,232808 (A4)
• dec sau semioec, etaj intermediar, zona Lili- 
acuiui. Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• curte și grădină satul Bejan, nr. 8, informații 
latelefor 9721/288618. (nr. 1/04.07.2007)
• vilă deosebită în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire 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: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• casă si teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788D40.490,0788/158483. (A10)
• AilamNCu2cam.+lhateren,comBuceș,teL 
0254/613366; 0788ML49O; 0788/158483.( A10)

• decomandate, Dorobanți etaj 2, parchet, 2 băi, 
balcon, centrală termică boxă preț 250000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică 2 băi, balcon, 
boxă et. 2, Dorobanți, preț 250000 lei, tel. 
0726/316796,0745/639022. (Al)
• decomandate, centrală termică et. 2, zona 
Bejan, preț 48000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel, 0788/165702, 0745/302200,232808. (A4)
• decomandată ețaj 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703, 0254/232808. (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)

• + garaj cu scară interioară, Deva, 150 mp, 
centrală termică termopane, amenajat occi
dental, 110000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, balcon, teren 1600 
mp, apă, gaz, canalizare, ocupabilă imediat, tel. 
0722/564004. (Al)
• urgent, tn Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șură, grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483 'A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• In Dealu Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
1254zi il <36S uneOTMrUHu 078- .483 'A10)

Cumpăr casă (14)

• cu grădină Deva sau Simeriă plata 
imeriat tei. 215212. (Al)

omimarp

Vând case la țară (17)
• urgent, zona Bejan, etaj intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• urgent, zona Miorița, etaj intermediar, balcon 
închis, contorizări, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent, 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)
• zona Kogălniceanu, stare bună termopan, ușă 
metalică gresie, faianță, contorizări, reparti
toare, bloc nou de cărămidă ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel.
■ I r 88/165/02.232808.0740/535095. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, garsonieră în zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebgl, 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 Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

Vând garsoniere (19)

• bl orașd Brad, zonă centrală (Oraș Nou), etaj
2, ocupabilă imediat, preț negociabil, telefon 
Deva 0254/228564, Timișoara 0256/473148.0)
• zona Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• lagent, Deva, Bulevardul luliu-Maniu, 34 mp, 
balcon închis, parchet, gresie, faianță 78000 ron, 
tel. 215212. (Al)
• decomandate, balcon închis, parchet, 
gresie+faianță contorizări, zona Opera, ST 38 
mp, preț 93000 ron, negociabil, tel. 0742/019418 
(Al)
• urgent, semidecomandate, contorizări, 
ocupabilă 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)

• 1 ha lângă Restaurantul Pacific de pe DN7 
(dram), toate facilitățile, telefon 0767/048633. CT)

• extravian 8300 mp, în Boholt, agricol sau agre
ment, preț negociabil, tel. 0729/920473. (T)
• intravian cu toate utilitățile 550+2100 mp și 
cabană+teren 4500 mp, zona Săcărâmb, tel. 
0745/253413. (T)
• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită 
25.000 euro/parcela. negociabil, tel. 0723/005657. 
CD
• ta Băda, ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• bl Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 600 
mp/parcelă FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren în Devă 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)

Pentru ca vrem sa ți răsplătim fidelitatea , (( 
șt sa te înarmam cu premii, iți propunem 
un nou concurs, in perioada 5 iunie - 26 ON 
iulie, intra pe www.huon.ro.completeze 
formularul asociat imaginii de promo și câștiga in 27 Iulie 
un MP3 PLAYER, un WEBCAM sau o pereche de
CĂȘTI CU MICROFON SUCCES'!! [7

Ved’a SRL s: nic> rudeie
•/ 57»400 455

imimo.ro
http://www.huon.ro.completeze


S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A.
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ALBINA COOP SC ORÂȘTIE
VINDE LA LICITAT»:

1. ATELIER AUTO situat în str. NI. Tltulescu, nr,62 (lingi Una 
mecanică)
2. ȘOPRON baza coloană auto, situat în str. IS. Tltulescu, nr.62
3. ATELIER TÂMPLARIE, situat fa str. N. Tltulsscu, iu.62

Taxa de înscriere este de 500 lei, Iar garanția de participare afla de 
10% din valoarea adjudecată.
fa caz de neadjudecare, licitația se va repeta fa datele de 27 Iulie jl 3 
august 2007, ora 10.00.

Informații la telefoanele 0254/242393 sau 0254Q41716, parsoanO ds 
contact este doamna economist Potopea Adriana.

(101812)

UNIVERSITATEA „ALMA MATER” SIBIU
U lORIZATÂ prin Hotărârea de Guvern nr. 916/11 awpst W5

«MM JE «dta ta, t-tai NO^temAuS

HUNEDOARA
ADMITERE 2007

Învățământ la zi J,
CONCURS DE DOSARE plata taxei anuale de stcmwse FACE în 10 (ZECE) RATE LUNARE

CV-urilsM depun la adresa firmei:
’.13, sau la faistr.Geon

• In nava, zona Vulcan, S-SOC mp, utilități In 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bajan, Deva parcele de 525 mp, preț de 
la 13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zonaSântuhalm 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)
• partale Intre 550-800 mp, zona de case 
Simerla viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha str. Lunca preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040490.0788/158483. (A10)
• 03 Im, DN 1, la 5 km. distanță de Metro- i 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613 366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 1 ha lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• M ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• cumpăr minim 10 ha teren irabH, până la 
30-40 ha plan sau In pantă mică, hi Județ 
sau In tară, tel. 074VMSB0I. (nr. 
2/02472007)

• 5 hectare, intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi. Diata Imediat, tsț 2152) 2. (Al)

Vând spații comerciale (25)
e urgent, Deva 70 mp, parter cu Intrare stradă 
amenajat, 50000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală In Deva zonă Industrială S-24OO mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț nea, tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• legeni, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nlvel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală tn Deva toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pent™ fermă ST-800 mp, corn. Vața 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In MV», iOnă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)

ÎMPREUNA in afaceri

CKNTRLM. M APACfAI

Centrul de Afaceri MASTER S
Organizează cursuri de:

Achiziții publice în colaborare cu ■ 
Institutul Român de Training "
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data de: ltt.O7.2OO7 ■
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închirieri auto 
începând 
de la prețul de

i 68 de lei
FlrA TVA

HERAL CONSULT IPURL Orăștle, lichidator al SC BIHARIA 
TUR SA - în faliment, cu sediul în Șolmuș, Baza de Agrement, Str. Basarabiei, nr. 256, Jud, Hunedoara, anunță vânzarea la licitație publică a următoarelor active:î. Clădire Bază de Agrement șl teren aferent în suprafață de 2.060 mp, înscrise în CF Șolmuș nr.3/2, nr. cadastral (246/1/1, 246/2/2/1/1, 247/1, 248/1 )/1, schelet metalic discotecă, gard metalic ștrand, situate în Șolmuș, prețul de pornire a licitației 
este de 726.098 Ron + TVA;

2. Chioșc situat în Costeștl, prețul de pornire a licitației este de 17.902 Ron + TVA.Licitația va avea loc în data de 03.08.2007, ora 12,00 la sediul Tribunalului Hunedoara.Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanțl șl poate fi găsit la sediul lichidatorului, în Orăștle, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254-206241.
■ ’.ț

' 1 I (101974)

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, lichidator al SC 
ĂLEXCOM SRL - în faliment, cu isdiul în Orâștie, str. Erou 
Ovidiu Muntoanu, nr. 15, jud. Hunedoara, vinde la licitație 
publică:

* Carp prindpal de producție, platforme betonate și teren 
In suprafață de 997 mp, situata în Orăștie, str. Erou Ovidiu 
Muntoanu, nr. 15, înscrisa In CF nr. 4670/7, nr. top 
(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; praful de pornire 
a licitației este de 170.500 RON + TVA.

Licitația va avea loc în data de 03.08.2007, ora 11,00, la 
sediul Tribunalului Hunedoara. \

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din 
praful de pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de 
plată (au chitanfă. Cumpărarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru ofertanfi și poale fi găsit la sediul lichida
torului, în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel, 0254-240807, 
fax 0254-206241.

i (101975)

| OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT BE TIT MODI 1 AR |N SISTEM EUROPEAN MODERN'CU 

! PRACTICAREA SISTEMl l.l'l EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILEfacultatea de științe economice, sociale și politice
Taxa de studiu: 1.600 Iei/an.

hograml de studii 
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Urentul in Cttawtieă. statistici 

si infonwiM Kononlid

Economie Agroalimentară și a 
mediului

75 ? xni Lkwițiiit in Economia

Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar

75 uni Licențbt h Științe ale EducaȘtei

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 
Taxa de studiu: 1.500 lei /an.

Programul de studii NumSrde 
ton. Studiilor titlul «bținut ia atalvire

Drept 75 Lii-«lți»înl>tgn I

Administrație publică 75 hiiv l.ieeuțiatîn Șiiinis: Atainistnitiw:

SwcIâlMrl în rut» de antal tre pent ti anul univtrsltar 2W/20ffl W
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luni până sâmMtbinclnsir, 1» secretariatul din Hunedoara, str.AI. V'tauță, nr. I bis.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: A
î niwrsitatea „Alina Mater" din Sibiu, str Someșului, nr. 57^, ‘ v
TeL lax: 0269/25.00.08; ^.50; 0722/8S.39.1.!. (ffl(șf)-,9g.38;
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• In Om, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Imobile chirii (29)
• am o elevă în gazdă primesc încă o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007, telefon 212865. (T)

• închiriez garsonieră mobilată în Cluj ■ 
central, Informații la telefon 0254/216990, 
078^282066. (nr. 4/27.06.2007)

• ofer spre închiriere garsonieră în zona 
Emlnescu, mobilată șl utilată contorlzărl, et. 3, 
100 euro pe lună negociabil, tel. 0721/055313. (T)

• Deva, zona Piață, 50 mp, parter, occidental, 
centrală termică termopane, pt. birou, cabinet 
sediu firmă 500 euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat, 
contorlzărl, 150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 1 cameră mobilat, preț 400 ron, 
tel. 0740/210780. (Al)
• bd. Mcebol, 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)
• M. Emlnescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Qojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro 
+ garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultrambdern, 
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, 5-500 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 5-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• 600 mp hală în Brad, tel. 0254/613366; 
07Rr'04n -0:0778/1 S8.4^' (A10)

Altele (81)

Mobilier și interioare (47)

• vând dulapuri 2 uși, pătuț copil, din lemn, 
frumos, covor persan, 2 bucăți, 3/4,_faflk 
frumos, merită văzute, tel. 0730/3628S^rrț^ș
• vând măsuță comodă 80/80, dirt Sidă^u 
cadru metalic, 90 lei, tel. 718852. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând haine noi, import Italia, blugi, bluze, geci 
etc., numai en-gros, prețuri neg., tel. 
0723/455092. (T)

Electrocasnice (56)

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

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:

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

Oferim:
e lucru Intr-o echipă tânără și dinamică; 
e mediu de lucru profesional și competitiv;
e salariu atractiv in funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, lat. 8811.
PersoanA de contact: Andrea Szancsali, 

teL 0124/388681
F.-rnnll- .ro (42646

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

Auto străine (37)
• vând Audi A4 an 2003, model limuzină, roșu 
Ferrari, motor 2000, benzină euro 4, extrase full, 
preț 12 800 euro. tel. 0723/270348. CD
• vând Opel Omega injecție, benzină, înmatri
culat P.F., stare bună, 1900 euro, neg., tel. 
0723/455092. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motocosltoare Husqvarna F214, conge
lator Arctic 5 sertare, aragaz cu 3 ochiuri, saltele 
Relaxa, tel. 0721/673582. (T)
• vând remorcă tractor, 1 axă 3 obloane mobile, 
preț 4000 ron, negociabil, tel. 0728/185700 și 
0254/281186. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând scaune + banchete și fețe de uși pt. 
Renault Clio, RenaultTwingo și Peugeot 206, din 
2004, impecabile, preț neg., tel. 0749/928686. (T)

Bauen sie sich ihr 
internationales 

Geschăft auf! Moderne 
ș Biirotătigkeit von 
1 zu Hause!

www.future-bizz.info

• vând aragaz cu două ochiuri, fără cuptor, nou, 
import Zilan, ușor de transportat, Deva, tel. 
0254/215126, preț 2 milioane. (T)
• vând frigider Arctic mare, în stare foarte bună 
230 lei, negociabil, tel. 213355. (T)
• vând ladă Arctic, 5 sertare, preț 400 lei, nego
ciabil, tel. 0354/105622, vineri, sâmbătă 
duminică după era 21.00 (T)
• vând mașină de spălat tip Cuglr, mașină de 
cusut, ladă frigorifică Arctic, în bună stare de 
funcționare, merită văzute, tel. 0730/362803. CD

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând legume, preț negociabil, telefon
0726434097. (T)

SC Bere Mureș 
SA

Fabrica de Ape ndi
Minerale Bâcâia, 
jud. Hunedoara

an» eaza;
. eledrician-elednonist

. electromecanici

Relații la sediul 
firmei sau la tele

fonul 0254/249187.
(101589)

http://www.future-bizz.info


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA 
anunță

CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 

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

Facultatea Domeniul de licență Numărul de locuri
Finanțe, Asigurări, 
Bind ți Burse de Valori Finanțe

200Comerț Administrarea afacerilor
Management Management

Etapa 1:16 iulie - 3 august 2007Etapa II: 4 august -12 septembrie 2007
Luni-Vineri 08°°-1 S°°; Sâmbătă - Duminică IO00-12°°Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8°°- 15“ la sediul 

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

Prestări servicii (72)
SC GRAWE ROMANIA 

ASIGURARE SA - AGENȚIA DEVA 
Companie de asigurări de viață

I
Cerințe;

* Rezistență la stres; .
■ Experiența Tn vânzări constituie
avantaj; s '
■ Abilități de comunicare.

Altele (61)
• cumpăr lăzi de plastic (deșeu), plata pe loc, 
tel. 0723/301857. (T)

• Ofer cu titlu gratuit drca 1000 mc mN 
vegetal de cea mal bună caMate, Sir. 
Depozitelor, Deva, ipre Sârrtuhalm, 
Informați la telefonul 0729/009777, (nr.

| 8/06072007)

• vând 10 fiole Zeel pentru diverse afecțiuni 
reumatice, tel. 0254/740191. CD

A
N 
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N
T

SC KO SID SA
HUNEDOARA

• Hală Martrlalâ-tuprafoȘa 
11SO asp, cu pod rulant de 0

■ Opațhr la nlvei I In blocul 
•ORBWiioiriui w nriTior 
aproximativ 400 mp;

SC ECO SID SA HUNEDOARA
Solicită oferte de la firme specializate $1 autorizate, în 

vettaea demolării structurilor de Beton existente pe 
teritoriul firmei jl evacuarea materialelor rezultate.

Ofertala se vor depune la sediul firmei până tn data de 
16.07.2007. Informații sa pot obține de la sediul SC ECO 

SID SA Hunedoara, Piața lancu de Hunedoara, nr.1 sau la 

telefoanele: 0728/284.445 șl 0727/773.348.

171705)

SC ECO SID SA HUNEDOARA

I7170S

în exclusivitate o minune dumnezeiască MAICA 
PARASCHIVA. venită din Țara Sfântă la cererea cre
dincioșilor, cu cele mai puternice leacuri sfinte 
bisericești, talismane ae noroc, uleiuri binefăcătoare 
aduse de la mormântul Iul Isus Mântuitorul.

Maica Paraschlva vă poate dezlega orice probleme 
ați avea: legate de farmece sau blesteme. Indiferent de 
gravitatea cazurilor

Sunt Mircea din Slmeria șl Dumnezeu s-o binecuvân
teze pe Măicuța Paraschlva pentru că mi-a alungat 
farmecele șl blestemele din familie și ml-a redat potta 
de vla{ă

Sunt Mlrel din Hunedoara șl n-am cuvinte sâ-i 
mulțumesc Măicuței Paraschlva care numai prin telefon 
ml-a ajutat soția ș acum avem o fetiță

Sunt Clara din Dobra șl aduc mii de mulțumiri Maicii 
Paraschlva pentru binele pe care ml l-a făcut, mi-a redat 
prosperitatea tn casă și fericirea, doar telefonic.

Sunt Petrică șl n-am cuvinte să-l mulțumesc Măicuțe 
PsrasdiNs care m-a lecuit de beție

Deschide Cartea Sfântă telefonic și rezolvă pe baza 
dotefor de naștere si a numelui de botez, rezolvă 
genm*t  t*  0748944177

• SC angajează coordonator transport cu 
vechime în domeniu și șoferi categ. D și C. Relații

I la tel.: 0254/231394, 0720/545757. (nr. 
I 2/03.07.2007)

i • SCM Promosan Deva angajează asistent 
medical, informații la telefoanele 231301 sau 
0722/729996. (nr. 9/03.072007)
• Societatea comercială Kaufmann angajează 
persoană cu studii tehnice, având umătoarele 
atriouții: planificare, supervizare producție 
tâmplărie PVC. efectuare măsurători, ofertare, 
dezvoltarea rețelei de clienți. salariu cu 
bonificații, tel. 0254/233240, fax. 0254/233239, e- 
mail. office@Kaufmann.ro. (nr. 4/02.07.2007)
• croitor pt .încălțăminte și articole tehnice, 
Călan, 6 posturi, data limită 08.08.. tel. 213244, 
între orele 9-16.

I rcitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune- 

, doara, 4 posturi, data limită 31.08., tel. 213244, 
I între orele 9-16.

• curâțrtOMablator. Călan, 10 posturi, data 
limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• cusător piele la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 15 posturi, data limită 08.08., tel. 213244. 
între orele 9-16.
• cusător piese din piele si înlocuitori, Hune
doara, 15 posturi, data limită 31.08., tel. 213244, 
între orele 9-16.
o designer Industrial, Hațeg, 1 post, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• director Instituție publică, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Călan, 2 
posturi, data limită 31.07., tel. 213244, între orele 
9-16.
o dulgher (exclusiv restaurator), Deva, 1 post, 
data limită 22.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Deva, 2 posturi, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Călan, 2 
posturi, data limită30.07., tel. 213244, între orele 
9-16.

(1021 15)

înscrieri:

Se oferă Instruire gratuită, posi
bilitatea de câștig motivant, posi
bilitatea de a eoM a carieră într- 
o companie austriacă, obținerea 
certificării ca agent de asigurări.

Trimite EX la fax REW235.OB 
sau e-malli adl5B«pHoo.Eom

;10S<M5>

• vând butelie aragaz albastră, Petrom, preț 
negociabil, tel. 0722/7417581. (T)
• vând butoaie de stejar pentru vin, 300 litri. 180 
litri, 60 litri, noi, merită văzute, tel. 0730/362803. 
CD
• vând dtetanțieri pentru fier-beton (pureci) pt 
turnare, diferite diametre, tel. 0723/227569. (T)

• vând ferme metaRce pentru hale, grajd, 
fânaț, deschiderea 123 m, înălțimea 9 m, 
lățimea 70, Informații la telefonul 
0722/876251. (nr. 3/OU72007)

• vând seturi de 2,3,4 lacăte cu aceeași cheie, 
import Germania (ABUS), tel. 0723/227569. (T)

■ Spațiu la nivel II In Mocni 
administrativ al flrmal-apraxlraatlv 
«00 mpi
- Spațiu la nivel III In Mecal 
administrativ al flrmol, comparti
mentat In blrvuri-apraxlmativ 400 
mp.
Informații se pot obține la sediul SC 
SCO SID Hunedoara, Piața lancu de 
Henarioara, nr.1, iau la teta- 
foanoteiOZlwnCOOS ți 0727I7H.348.

. • ■ ’ (71705)

- Motoare,
• Structuri da baton. 
Informații sa pot obțină de la 
sediul DCDCO DIODA 
Hunedoara, Plata lancu de 
Hunedoara, nr.1 mu la 
«•tofMlMta:072D/2M.445 g| 
0727/771.340.

o abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatlzate, moderne. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835.  (7/2445)

• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța Germania, Italia Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)
• reparație generală, acordaje, orice tip de 
acordeon, telefon 0723/933201sau 0752/845613. 
(T)

Oferte locuri de muncă (74)

• As Casino angajează operatori jocuri elec
tronice și barmani. Informații la telefonul 
0744/641776 sau la sediul firmei din Deva (fostul 
restaurant T ransilvania). (nr. 4/04.07.2007)

• caut șofer profesionist pentru Dane
marca salariu 2000 ewo/lună, Wormațs la 
telefon 074V998941 sau 0744'525008. (w. 
5/27462007)
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LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:
AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• Instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Lupeni, 1 post, data limită 15.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• îngrijitor clădiri, Deva, 4 posturi, data limită 
26.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• Îngrijitor clădiri, Hunedoara, 3 posturi, data 
limita 30.07, tel. 213244, între orele 9-16
• Idnetoterapeut, Petroșani, 1 post, data limită
10.07, tel. 213244, între orele 9-16. ’
• laborant apă și apă grea, Petrila, 1 post, data 
limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• laborant determlcâri fizico-mecanice, Deva, 2 
posturi, data limită 20.07, tel. 213244, între orele 
9-16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 3 posturi, data limită 25.07, tel. 213244, 
între orele 9-16
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Hațeg, 2 posturi, data limită 30.07, tel. 213244, 
între orele 9-16
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 15.07, tel. 213244, 
între orele 9-16
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 27.07, tel. 213244, 
între orele 9-16
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 15.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj,
Lupeni, 1 post, data limită 15.07, tel. 213244, între 
orele 9-16
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Lupeni, 2 posturi, data limită 15.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Petrila, 2 posturi, data limită 30.07, tel. 213244, 
între orele 9-16
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post data limită 18.07, tel. 213244, între 
orele 9-16
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara. 1 post, data limită 27.07, tel. 213244, intre 
orele 9-16
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara. 1 post data limită 27.07, tel. 213244, între 
orele 9-16 _
• șofer de' autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post, data limită 31.07, tel. 213244, între 
orele 9-16
• șofer de autoturisme și camionete, Petrila, 1 
post, data limită 10.07, tel. 213244 între orele 9- 
16.
• șofer de autoturisme și camionete, Petrila, 5 
posturi, data limită 15.07, tel. 213244, între orele

I 9-16

• tâmplar manual/artizanal. Deva, 3 posturi, 
data limită 22.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar manual/artizanal, Lupeni, 20 posturi, 
data limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
04.07, tel. 213244, între orele 9-16
• tâmplar universal, Deva, 3 posturi, data limită 
14.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Deva, 4 posturi, data limită 
25.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16
• taplțer, Deva, 4 posturi, data limită 25.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• tehnician echipamente de calcul șl rețele, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 15.09, tel. 
213244, între orele 9-16.
• tehnician electromecanic, Deva, 1 post, data 
limită 26.09, tel. 213244, între orele 9-16

• electrician de întreținere și reparații, Deva, 2 
posturi, data limită 20.07., tei. 213244, intre orele 
9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Lupeni, 
1 post, data limită 15.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• electrician echipamente electrice șl ener
getice, Deva, 1 post, data limită 22.07., tel. 213244, 
intre orele 9-16.

_ • electronist-depanator utilaje calcul, Deva, 1
3 post, data limită 30.07., tel. 213244, între orele 9- 
e16-
c • falanțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 

31.12., tel. 213244, între orele 9-16.
• falanțar, Lupeni, 10 posturi, data limită 15.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
v falanțar, Petrila, 1 post, data limită 10.07., tel. 
213244, intre orele 9-16.
• fasonator produse ceramice, Deva, 7 posturi, 
data limită 20.07., tel. 213244, între orele 9-16,
• femele de serviciu, Hunedoara, 1 post, data 
limită 04.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• flerar-betonist, Călan, 5 posturi, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• flerar-betonist, Deva, 1 post, data limită 22.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• flerartatonlst, Deva, 9 posturi, data limită 
20.07., tel. 213244, între orele 9-16.
e frigoriferist (frigotehnlst), Deva, 1 post, data 
limită 26.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• frigoriferist (frigotehnlst), Hațeg, 1 post, data 
limită 11.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• frigoriferist (frigotehnlst), Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• frizer, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08., tel. 
213244, între orele 9-16.
• frizer, Lupeni 1 post, data limită 15.09., tel. 
213244, între orele 9-16
• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 1 post, data 
limită 31.07.. tel. 213244, între orele 9-16
v gestionar depozit Deva, 1 post data limită 
25.07. tel. 213244, intre orele 9-16
• gestionar dapaz* *,  Petrila, 1 post data limită 
10.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• > iar, Deva, 1 post, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16, .....
• Infirmieră, Petrila, lpoștdata limită 10.07, tel. 
213244, între orele 9-16 ‘
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Călan, 2 posturi, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• Inginer consbucți civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 1 post data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• inginer consinicți civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post, data limită 16.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• Inginer Instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 16.07, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• Inginer mecanic, Călan, 2 posturi, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• inginer mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
20.07., limba engleză PC, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• Inginer mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
20.07.,limba engleză franceză tel. 213244, între 
orele 9-16
• Inginer producție, Lupeni, 1 post, data limită 
15.07, tel. 213244, între orele 9-16
• Inspector asigurări, Lupeni, 1 post, data limită 
15.07., tel. 213244, între orele 9-16
• Inspector specialitate administrație publică 
Hunedcara, 5 posturi, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• Instalator apă, canal, Deva, 1 post, data limită 
22.07., tei. 213244, între orele 9-16.
• Instalator încălzim centrală și gaze, Deva, 1 
post, data limită 26.09, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• Instalator Încălzim centrală șl gaze, Hune
doara, 1 post, data limită 30.07, tel.213244, între 
orele 9-16.

• tehnician electromecanic. Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.07,, tel. 2132:44, între orele 9-16
• tehnician energeUcian/electrician, Deva, 1 
post data limită 2609, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• tehnician eneraetidaiVelectrlcian, Hune
doara, 1 post, data nmită 30.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• tricoter manual Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 20.09, tel. 213244, întru orele 9-16.
• tunătoHormator, Călan, '3 posturi, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 19-16.
• vânzătoare, Hunedoara, 1 post, data limită
31.12, tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Brod, 1 post, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• vânzător, Brad, 2 posturi, data limită31.0&, tel. 
213244, între orele 9-16
• vânzător, Hațeg, 1 post, data I imită 15.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• vânzâtor, Hațeg, 1 post, data It mită 15.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• vânzâtor, Hațeg, 3 posturi, data limită 15.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzâtor, Hunedoara, 1 post, data limită01.08, 
tel. 213244, între orele 9-16
• vânzâtor, Hunedoara, 1 post, dat» limită 12.06, 
tel. 213244, între orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 1 post datai limită 15,07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Himedoara, 1 post data. Iimită 15.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post data 'Imită 15.06, 
tel. 213244, între orele 9-16
• vânzâtor, Hunedoara, 1 post data I i mită 25.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzâtor, Hunedoara, 1 post data li mită 31.07, 
tel. 213244, intre orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 1 post data Urnită 31.07, 
tel. 213244, între orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, d.sita limită 
12.06, tel. 213244, intre orele 9-16
• vânzâtor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
1607, tel. 213244, între orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
1607, tel. 213244, între orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
25X17, tel. 213244, intre orele 9-16
• vânzâtor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07, tel. 213244, între orele 9-16, ,
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
14.07, tel. 213244, între orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data I imită 
31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzâtor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.07, tel. 213244, între orele 9-16
• vânzător, LignnL 1 post, data limită 07.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Lupeni. 1 post, data limită 07.07., tei. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 1 post, data limită 15.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• zidar coșuri fabrică, Deva, 2 posturi, dalta 
limită 22.07, tel. 213244, între orele 9-16.
■ zldar-pletrar. Lupeni, 9 posturi, data limit! 
15.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• zldar-restaurator, Călan, 1 post, data limită 
31.07, tel. 213244, între orele 9-16
• zMarroiar-tencuitor, Călan, 10 posturi, data 
limită 30.07,, tel. 213244, între orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 16.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• zMartosar-tencuitor, Hațeg, 1 post, data 
limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16
• zldan-șamotor, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• zldar-șamotor, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 25.07, tel. 213244, între orele 9-16.

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

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

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

pentru Deva și Hunedoara
Cerințe:

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

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

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8813,
Persoană de contact: Radu Mureșan, 

tel. 0723/501260,
E-mail: radu.muresan@liiformiiiedia.ro

(32138)

RECLAME

mailto:office@Kaufmann.ro
mailto:radu.muresan@liiformiiiedia.ro
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Stare de calamitate în Kansas
•Vine Stufstock. Biletele pentru cea de-a V-a ediție a festivalului Stufstock, care va a- vea loc în perioada 16-19 august, la Vama Veche, vor avea prețurile de 20, 25, 30 și 50 de lei, în funcție de ziua aleasă, au anunțat organizatorii, ieri, într-o conferință de presă.

Solartaxi Aventurierul elvețian : Louis Palmar a pornit din Lucerna, i marți, într-o călătorie de 50.000 de Kilometri prin lume cu un solartaxi. Acesta funcțior.ează 50% cu energie solară și i 50% cu energie electrică. (Foto: epa)

■ Efectele inundațiilor 
din SUA sunt amplificate 
de o scurgere de petrol 
în statul Kansas.Washington (MF) - Circa 16.000 de litri de petrol s-au scurs de la o rafinărie din statul Kansas într-un râu din a- propiere, adăugându-se crizei provocate de inundațiile de pe teritoriul statelor Kansas, Oklahoma și Texas. Furtunile puternice înregistrate în regiune au provocat moartea a 11 persoane doar în statul Texas.Președintele american George W. Bush a decretat stare de calamitate majoră în statul Kansas și a dispus acordarea de ajutoare federale zonei afectate. Scurgerea de petrol a contaminat apa, care a pătruns în locuințe cu miros de combustibil. în statul Kansas,
Fanii au uitat de teroriști

Pachet DVDLondra (MF) - Membrii trupei de rock Rolling Stones au anunțat că vor lansa pe 30 iulie pe piața, internațională un pachet de patru DVD-uri cu imagini înregistrate în timpul turneului mondial „A Bigger Bang”. „The Biggest Bang” conține șapte ore de înregistrări video din timpul turneului.
Eliberare de stresMadrid (MF) - O „echipă” formată din cei mai stresați oameni din Spania vor demola un hotel de lux ca o nouă forrnă de terapie. Oamenii vor lovi zidurile, vor rupe covoarele și vor spa rge geamurile hotelului. Vor exista chiar și operatori care manevrează perforatoare hidraulice în camere pentru a-i aj uta pe spaniolii stresați săi distrugă suprafețele miai dure. Echipa stresată va face un serviciu Lanțului hotelier NH, 1 ntrucât hotelul vechi de 111 ani trebuie să fie com- ’plet distrus.

Aguilera (Foto: epa;

Londra (MF) - Avanpremiera europeană a filmului „Harry Potter și Ordinul Phoenix”, a cincea parte a seriei, a atras, marți, pe o ploaie torențială, sute de fani în fața cinematografului Odeon din Londra, situat nu departe de locul unui atentat terorist dejucat vineri de poliție. Alerta teroristă este în vigoare în Marea
Așteaptă 
un copil
Los Angeles (MF) - Cântăreața americană Christina AguiF era, câștigătoare a cinci premii Grammy, și soțul său, producătorul muzical Jordan Bratman așteaptă primul lor copil. Postul de știri american El News spune că această informație este una confirmată.Purtătorul de cuvânt al vedetei a declarat că nu dorește să comenteze informația. Aguilera, în vârstă de 26 de ani, și Bratman sunt împreună din 2002. Cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2005.

Poliția la Odeon (Foto: epa)

Carreras la Charity Dinner

Două vulpi (Fennecus zerda) încearcă să reziste căldurii la grădina zoologică din Karlsruhe, Germania.
(Foto: EPA)

■ Aproape 30.000 de 
euro au fost strânși la 
Gala Charity Dinner, 
bani adunați din licitații.

București (MF) - Gala Charity Dinner, care a avut loc marți seară, la Palatul Parlamentului din București, a strâns în urma licitațiilor caritabile suma de aproape 30.000 de euro.Evenimentul a fost organizat pentru strângerea de fonduri ce vor fi acordate Fundației United Way România, care va distribui banii spre alte fundații și proiecte. Astfel, Fundația United Way va derula, în intervalul 2007-2008, un număr de 21 de proiecte pentru sprijinirea copiilor cu dizabilități,

Știe că va muri în curândMilano (MF) - Celebrul tenor italian Luciano Pavarotti (71 ani) „știe că va muri în curând”, a declarat fiica acestuia, Giuliana, într-un interviu care a apărut săptămâna aceasta în revista italiană Diva e Donna. „(Pavaroti n.r.) știe că va muri curând și vorbește adesea despre cea mai mare dorință a sa: să-și întâlnească părinții și să aibă, în sfârșit, parte de liniște”, a spus ea. Pavarotti, care anul trecut a fost supus unei operații de îndepărtare a unei tumori pancreatice, apare în ultimele fotografii realizate la locuința sa din Modena în scaun cu rotile și cu 30 de kilograme mai slab decât la ultimele sale apariții în concerte. „Tați este• foarte puternic”, a adăugat Giuliana, explicând că tatăl său face fizioterapie pentru

Scrisoarea lui Napoleon (Foto: epa)

ocazia Zilei Independen
ței, 4 Iulie. (Foto: EPA)

Fredonia, Kansas (Foto, epa)locuitorii din Coffeyville, Independence și Osawatomie, au fost evacuați.Până.la 3.000 de persoane au fost evacuate din locuințele lor la sfârșitul săptămânii trecute, după ce râul Caney a ieșit din matcă, inundând nord-estul statului Oklahoma. Scurgerea de petrol înregistrată la rafinăria din Coffeyville s-a produs în timp ce personalul încerca să închidă centrul în timpul unei evacuări din cauza inundațiilor.
Britanie de la sfârșitul săptămânii trecute.Actorii Daniel Radcliffe, Emma Watson și Rupert Grint, care interpretează de șase ani personajele principale, și-au făcut apariția cu puțin timp înainte de proiecție. Creatoarea francizei, scriitoarea J. K. Rowling, s-a alăturat echipei filmului care numără nou veniți precum David Yates, scenaristul Michael Goldenberg și compozitorul Nicholas Hooper.Filmul a fost deja prezentat în avanpremieră mondială la Tokyo. Proiecția de la Londra este considerată, însă, adevărata avanpremieră. Filmul va fi lansat în cinematografe din 11 iulie.

Jose Carreras alături de Alexandra Coman (Foto: la Entertaiment)Chivu, care a fost licitat acerb a bătrânilor, a oamenilor fără adăpost și a bolnavilor de cancer, SIDA sau tuberculoză. Cel mai disputat a fost tricoul lui
De la Napoleon, către Josephine

Londra (MF) - O scrisoare de dragoste scrisă de Napoleon Bonaparte viitoarei sale soții Josephine a fost vândută pentru suma de 400.000 de euro la o licitație de scrisori redactate de personalități istorice, organizată marți, la Londra, de casa Christie's. Scrisoarea, adresată de Napoleon lui Josephine, vicontesă de Beauharnais, a fost vândută pentru o sumă de cinci ori

de către Ion Tiriac, Gabi Szabo, Ionuț Lucescu și Malvina Cer- venschi, primul dintre ei 
mai mare decât cea la care fusese evaluată. „îți trimit trei săruturi, unul pe inimă, unul pe gură și unul pe ochi”, a scris Napoleon în acest bilet, care este plin de mâzgă- lituri și corecturi. Colecția, aproximativ 300 de manuscrise originale redactate între secolele al 13-lea - al 20- lea, a fost adunată in 30 de ani de Albin Schram, un profesor în drept care a murit. 

achiziționându-1 contra sumei de 7.000 de euro.Țiriac a repus însă în licitație tricoul, acesta \ fiind cumpărat încă o dată de către Malvina cu 2.500 de euro.La gala, care a avut ca punct- principal de atracție un recital susținut de tenorul Jose Cabreras; au participat aproape 300 de persoane. După concertul susținut de artist, aproape jumătate dintre spectatori au părăsit sala. Recitalul tenorului a cuprins lucrări de Francesco Paolo Tosți, Edvard Grieg, Josep Ribas, Franz Le- har, Vincenzo Bellini, Ernesto Tagliaferri și Stanislao Gastal- don.Bugetul evenimentului s-a ridicat la peste 400.000 de euro. Prețul unei mese a fost de aproximativ 5.000 de euro.
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