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Vremea va fi instabilă. Posibile fur
tuni.

Dimineața La prânz Seara

Best-seller în SUA
Deva (C.P.) - O carte scrisă de o deveancă 

a ajuns una dintre cele mai bine vândute 
cărți ale unei edituri din SUA. Cartea, 

• scrisă în engleza americană, este o biografie
a lui Steve Perry, solistul tru

pei rock Journey. Autoarea 
este Monica Cucu, un 
nume cunoscut de deveni 
fie din emisiunile pe, 
care le-a realizat la pos
turile de radio locale, fie 
în calitate de soție a 

solist
al trupei Compact, 

Ciuci. /p.5

Niciun răspuns
Orăștie (C.P.) - Auto

ritățile locale din muni
cipiul Orăștie așteaptă 
încă un răspuns la soli
citările lor privind alo
carea de fonduri pentru 
repararea DN7, drum 
care traversează locali
tatea și al cărui caro
sabil se află într-o stare 
avansată de degradare, 
în caz contrar, edilii 
orăștieni au amenințat, 
la finele lunii trecute, că 
vor bloca circulația pe 
acest drum. „Am trimis 
două solicitări, una la 
Prefectura Hunedoara și 
a doua la Ministerul 
Transporturilor. Prefec
tura ne-a comunicat ver
bal că situația se va 
remedia și că se va orga
niza o licitație pentru 
atribuirea lucrărilor de 
reparații ale DN7. Noi 
vrem însă un răspuns 
scris pe această temă, pe 
care încă nu l-am 
obținut”, a declarat Ale
xandru Munteanu, vice- 
primarul Orăștiei.

Primar la 
apă!
Gnciș (T.S.) - Primarul 
municipiului Deva. 
Mircia Muntean, a 
făcut o nouă demon
strație de înot pe 
Lacul Cinciș. Așa cum 
ne-a obișnuit de 
câțiva ani încoace, 
primarul Devei a 
făcut o traversare 
dus-întors a Lacului 
Cinciș. Cursa a durat 
aproximativ 50 de 
minute și nici de data 
aceasta nu a existat 
un contracandidat la 
locul întâi. Anul tre
cut, temerara încer
care a edilului urbei 
de la poalele Cetății a 
creat un val de 
acuzații. Și asta 
deoarece mulți hune- 
doreni au considerat 
imorală 0 cursă care 
are drept scop pro
movarea imaginii în 
condițiile în care în 
Lacul Cinciș își pier
duse viața un vice- 
campion național la 
caiac-canoe.
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Seceta pârjolește livezile
■ în județul Hunedoara 
pomii fructiferi se usucă 
din cauza atacului unei 
bacterii.

Deva (C.P.) - Seceta din 
acest an a dus la răspândirea, 
fără precedent, a focului bac- 
terian al rozaceelor. Boala a

atacat în proporție de 60-70% 
livezile de gutui, 30-50"» cele 
de păr și 15-20% cele de măr. 
Pomii afectați de bacterie se 
usucă, în vreme ce frunzele și 
fructele arată ca și când ar fi 
fost arse.

„Este un dezastru! Bacteria 
face ravagii peste tot în județ. 
Este o boală a pomilor care se

transmite extrem de ușor, 
mai ales în condiții de secetă, 
așa că trebuie luate măsuri 
urgente. Adică oamenii tre
buie să treacă la tăierea 
copacilor bolnavi și la apli
carea de tratamente cu fun- 
guran, o soluție pe care o dis
tribuim gratuit. Dacă se inter
vine la timp, pomii pot fi sal

vați”, declară Marinela loja, 
șef Serviciu Carantină Fito- 
sanitară din cadrul Direcției 
Agricole Hunedoara. O canti
tate de 300 de kilograme de 
funguran este pusă la dis
poziția producătorilor agricoli 
din județ pentru a efectua 
tratamentele ce le-ar putea 
salva pomii fructiferi, /p.5
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Au scos TIR-ul. Autotrenul 
care s-a răsturnat, sâmbătă 
noaptea, într-o râpă de pe 
raza comunei Vălișoara a fost 
scos ieri după-amiază. 
Operațiunea a durat aproxi
mativ două ore. /p.3

(Foto: Traian Mânu)

Țărani cu buletin de Hunedoara
■ Peste 3000 de cetă
țeni ai Hunedoarei locu-A

iese în satele aparțină
toare municipiului.

Hunedoara - Aproape 4 » 
dintre cetățenii municipiului 
Hunedoara locuiesc practic în 
mediul rural. în cele șase sate 
aparținătoare sunt mai mult 
de 3000 de locuitori care, deși 
au buletin „de oraș”, au parte 
de avantajele și dezavantajele 
vieții de la țară. Cei care 
locuiesc aici de mai multe 
generații s-au obișnuit însă 
cu traiul la granița dintre

Orășenii - țărani din satele Hune
doarei

orășan și țăran, iar nou- 
veniții au găsit aici mai 
multă liniște și, doar într-o 
mică măsură, aerul curat 
după care au plecat de la 
bloc. Cei vechi se consideră

în continuare țărani, deși ani 
de zile majoritatea a lucrat în 
combinat, iar nou-veniții își 
păstrează măcar în suflet 
statutul de orășeni, văzând cu 
un ochi mult mai critic ine
rentele neplăceri ale vieții de 
aici.

Cât de... orășeni se simt 
locuitorii din Hășdat, Boș, 
•Groș, Zlaști sau Peștișu Mare 
este însă dificil de spus. 
Părerile sunt mult mai împăr
țite în acest mediu, unde, pen
tru a da o cană cu apă vecin
ului aflat la nevoie, trebuie 
neapărat să ieși în arșiță sau 
ploaie, /p.6

Meserie 
moartă

Plopi (T.S.) - La cei 76 
de ani ai săi, loan 
Ștefoni, din satul hune- 
dotean Plopi, povestește 
cu nostalgie de vremu
rile în care lumea se 
îngrămădea în curtea . 
casei lui pentru a-i croi 
un cojoc. Astăzi, cojo- . 
căritul a devenit o mese
rie pe cale de dispariție. 
Cât despre cojocarii din 
județ, aceștia se sting 
încet-încet, odată cu tim
pul. /p.3

Bac-ul după contestații
Deva (S.B.) - Elevii care au 

contestat notele de la exa
menul de bacalaureat au 
aflat, ieri, rezultatele finale. 
Din 451 de contestații depuse 
la nivel de județ, 154 au fost 
modificate. 88 fiind soluțion
ate cu plus la nota inițială, 
iar 66 cu minus. Inspectorul

general adjunct Marta Mate 
spunea, referitor la numărul 
celor care au reușit după con
testație să fie declarați admiși 
la proba respectivă, că „abia 
mâine (astăzi n.r.) vom ști 
numărul acestora. Am văzut 
că sunt câțiva elevi fericiți 
după aceste rezultate”, /p.3
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Kccnr Au aprobat sistemul de vot mixt• O net1 p Președintele SUA, 
George W. Bush, va iniția o campanie de 
reducere, începând cu anul viitor, a nu
mărului militarilor americani staționați în 
Irak, în cazul în care situația de pe teren 
se va îmbunătăți. Oficiali înalți din cadrul 
administrației SUA au început să se con
sulte cu lideri republicani în legătură cu 
noua etapă a operațiunilor de stabilizare 
a Irakului.

Mandat extins
Tokyo (MF) - Guver

nul nipon a aprobat, 
ieri, extinderea manda
tului unei misiuni logis
tice aeriene din Irak pâ
nă la 31 iulie 2008.

A demarat pro
cesul electoral

Havana (MF) - Râul 
Castro, care a preluat 
temporar atribuțiile fra
telui său, Fidel Castro, a 
anunțat desemnarea Co
misiei electorale națio
nale, primă etapă a pro
cesului electoral din 
2008 care va stabili dacă 
liderul de la Havana ră
mâne la conducerea ță
rii. Scrutinul pentru de
legații municipali va a- 
vea loc la 21 octombrie, 
urmat de un al doilea 
tur de vot, o săptămână 
mai târziu. Datele scru
tinelor pentru desemna
rea delegaților în cele 14 
adunări provinciale și 
ale celor pentru Aduna
rea națională a puterii 
populare (ANPP) „vor fi 
stabilite în timp util”.

Viktor Orban
(Foto: EPA)

Vrea 
restruc
turare

■ Comisia de cod elec
toral aprobă sistemul de 
vot mixt și îl respinge pe 
cel majoritar.

București (MF) - Comisia 
parlamentară pentru elabora
rea codului electoral au apro
bat, ieri, introducerea sistemu
lui de vot mixt cu compensare, 
și a respins propunerea PSD 
de introducere a sistemului de 
vot uninominal majoritar.

Sistemul de vot mixt cu 
compensare a fost votat favo
rabil de către 10 membri ai 
comisiei, resprectiv reprezen
tanții PNL, PD, PRM, UDMR 
și minoritățile, împotrivă ex- 
primându-se 2 voturi, ale so- 
cial-democraților.

Raul Castro (Foto: EPA)

Budapesta (MF) - 
Principalul partid 
ungar de opoziție, 
Fidesz, intenționează 
să înființeze o nouă 
structură centrală de 
conducere subordo
nată liderului foma- 
țiunii Viktor Orban și 
secretarului-general 
Tamas Deutsch-Fur. 
Proiectul vizează înfi
ințarea a șase direc
torate specializate fie
care pe o anumită 
problemă politică și 
menite să consolide
ze comunicarea cu 
electoratul. Proiectul 
prevede și crearea u- 
nui oficiu responsabil 
de coordonarea acti
vităților la nivel local. 
Din 1 septembrie, 
vor fi înființate un 
directorat pentru 
afaceri externe, care 
va gestiona relațiile 
comunitare și 
transatlantice ale lui 
Orban, și o structură 
pentru afaceri 
interne, care va coor
dona relațiile 
formațiunii cu orga
nizațiile civile.

Asalt asupra Moscheii Roșii
■ Riposta forțelor de or
dine pakistaneze asupra 
moscheii din Islamabad 
provoacă zeci de victime.

Islamabad (MF) - Cel puțin 
50 de militanți și opt militari 
și-au pierdut viața în urma a- 
saltului lansat, ieri diminea
ță, asupra Moscheii Roșii de 
la Islamabad, unde se află re
grupați mai mulți islamiști a- 
cuzați de luare de ostatici, a 
anunțat armata, precizând că 
islamiștii au deschis focul 
asupra forțelor de ordine din 
minaretele moscheii, relatea
ză AFP.

Islamiștii au deschis focul 
asupra forțelor de securitate 
din minaretele moscheii, în- 
tr-o nouă intensificare a con
fruntărilor militare, potrivit 
armatei pakistaneze.

„Trupele au degajat 75 la 
sută din edificiu. Femei și co
pii se află sunt (adăpostiți) la 
subsol, la fel ca și (Abdul Ra
shid) Ghazi”, presuspusul șef 
al celor aflați în complexul 
religios, a explicat purtătorul

Președintele comisiei, libe
ralul Mihai Voicu, a arătat că 
este vorba despre „un vot de 
principiu”, ulterior urmând a 
se stabili ce tip de compensa
re se va alege pentru acest 
sistem mixt de vot.

Sistemul mixt cu compen
sare a fost adoptat după ce, 
inițial, reprezentantul PSD 
Anghel Stanciu a prezentat 
membrilor comisiei sistemul 
de vot uninominal majoritar, 
în concordanță cu un proiect 
de lege al social-democraților 
din 2005 și pe care l-a numit 
„singurul care corespunde 
real ideii de vot uninominal”.
Propunerea PSD, respinsă

Deputatul PSD Victor Pon
ta a declarat, la rândul său, 

Victime ale confruntării dintre islamiști și forțele de ordine
(Foto: EPA)

de cuvânt al armatei, genera
lul de divizie Waheed Arshad, 
pentru postul public de televi
ziune.

Presa a scris că radicali re- 
fugiați în moschee erau echi
pați cu centuri de explozibili.

Potrivit autorităților, o sută 
de militanți comandați de a-, 
propiați ai rețelei al-Qaida au 
preluat controlul moscheii 
unde rețin drept „scuturi u- 
mane” 300-400 de studenți is

că dacă propunerea PSD de 
introducere a sistemului de 
vot majoritar va fi respinsă la 
vot, social-democrații nu vor 
bloca activitatea în comisie și 

! se va plutea supune la vot o 
altă variantă de scrutin, res
pectiv cea mixtă.

în urma supunerii la vot, 
sistemul de vot majoritar sus
ținut de PSD a fost respins cu 
3 voturi „pentru”, 6 „împotri
vă” și o abținere.

Sistemul mixt votat în co
misie înseamnă alegerea a 
50% dintre parlamentari în 
sistem majoritar uninominal, 
iar a celorlalți prin sistem 
proporțional, fiind prezent în 
inițiativa legislativă a Asocia
ției ProDemocrația.

Sistemul majoritar susținut 

lamiști, printre care femei și 
copii.

Aproximativ 50 de presu
puși militanți ș-au predat, 
ieri, forțelor pakistaneze, a 
anunțat armata, citată de 
AFP.

„Circa 50 de militanți s-au 
predat armatei după ce li s-a 
oferit ultima șansă”, a decla
rat un oficial din cadrul ar
matei, care a dorit să-și păs
treze anonimatul. 

de PSD se bazează pe princi
pul „câștigătorul ia tot”, prin 
faptul că unei circumscripții 
îi revine un singur mandat 
și acesta este câștigat de can
didatul care primește cel mai 
mare număr de voturi.

Vot uninominal majoritar 
poate fi relativ, într-un tur de 
scrutin sau vot uninominal 
majoritar absolut, cu două tu
ruri de scrutin dacă în pri
mul tur de scrutin nu sunt 
obținute 51% din voturi de că
tre un candidat, și este men
ționat în legislația sistemelor 
electorale, practicat în state 
precum- SUA și Marea Brita- 
nie, reprezentând modul de a- 
legere direct al unor candi
dați individuali, opus siste
mului de alegere pe liste.

Cu Dreptul 
în UE

București (MF) ■ Ro
mânia va adera, înce
pând de joi, la Academia 
de Drept Internațional 
(ERA), un acord bilateral 
în acest sens urmând a fi 
semnat de ministrul Jus
tiției,: Tudor Chiuariu și 
de directorul ERA, Wolf
gang Heusel.

Academia de Drept Eu
ropean este singura insti
tuție a Uniunii Europene 
care se concentrează pe 
formarea profesională a 
practicienilor din dome
niul juridic, în special ju
decători și procurori, dar 
și avocați și consilieri 
juridici.

înființată în 1992, cu 
sediul la Trier (Germa
nia), ERA este o institu
ție educațională de pres
tigiu și este finanțată din 
bugetul UE. ERA orga
nizează cursuri și semi- 
narii de pregătire profe
sională, atât generale, cât 
și specializate.

Președintele palestinian, Mahmoud Abbas
(Foto: EPA)

„Hamas protejează al-Qaida"
Roma (MF) - Președintele palestinian, 

Mahmoud Abbas, apreciază că mișcarea is- 
lamistă palestiniană Hamas protejează al- 
Qaida și permite rețelei.teroriste să se infil
treze în Fâșia Gaza.

Mișcarea Hamas, care a preluat controlul 
asupra Fâșiei Gaza în iunie, a fost criticată 
de adjunctul liderului al-Qaida, Ayman al- 
Zawahiri, care i-a acuzat pe islamiștii pales
tinieni că servesc intereselor americane.

Abbas a demis guvernul condus de 
Hamas și a format o administrație proprie, 
cu sediul in Cisiordania, după ce forțele 
loiale Autorității Palestiniene au fost obli
gate să se retragă din Gaza, după o 
săptămână de confruntări sângeroase.

„Hamas protejează al-Qaida și, prin com
portamentul său sângeros, a devenit foarte 
apropiat de al-Qaida. De aceea Gaza este în 
pericol și are nevoie de ajutor”, â adăugat 
Abbas, precizând că facțiunea sa politică, 
Fatah, „nu va avea niciodată nici un dialog 
cu Hamas”.

I Fost ministru, 
I executat pentru 
I corupție

Beijing (MF) - Fostul direc- 
i tor al Administrației de Stat 
i pentru alimente și medica- 
i mente .din China, Zheng Xiao- 
i yu, care avea grad de minis- 
i tru, a fost executat, ieri, în 
i urma acuzațiilor de corupție, 

a anunțat agenția China No- 
i uă, citată de AFP.
i Zheng, în vârstă de 62 de 

ani, condamnat la sfârșitul lu
nii mai, a fost executat după 

i respingerea de către Curtea 
Supremă a apelului său, a 

I precizat agenția.
i El a pledat vinovat pentru 
: primirea unei mite de 6,4 mi- 
ș lioane de yuani (circa 620.000 
I de euro) din partea compani- 
i ilor farmaceutice active pe 
f piața chineză.
; înaintea congresului din 

toamnă și a Jocurilor Olim- 
: pice de anul viitor, Partidul 
i Comunist chinez acordă o 
i importanță deosebită luptei 
i împotriva corupției.
i Zheng Xiaoyu a fost conce

diat, în iunie 2005, după opt 
i ani la conducerea Adminis^ 

trației pentru alimente și me- 
i dicamente (SFDA), unde a 
: creat un sistem de autorizări 
I pentru medicamentele con

troversate.

Ancheta în cazul Tăriceanu, amânată
■ Premierul a fost 
acuzat de discriminare 
de către un ONG care 
reprezintă romii.

București (MF) - Colegiul 
Director al Consiliului Na
țional pentru Combaterea 
Discriminării (CNCD) a de
cis să amâne pentru marțea 
viitoare luarea unei decizii 
în ceea ce privește presupu
sele afirmații discriminato
rii ale premierului la adresa 
comunității rome în general 
și a romilor din Italia în 
special.

în ședința de săptămâna 
viitoare vor fi depuse con
cluzii scrise de către repre
zentanții premierului Tări
ceanu.

Premierul nu a putut par
ticipa, ieri, la ședința Consi
liului deoarece avea progra
mată, anterior primirii invi
tației din partea CNCD, o 
vizită de lucru în județul 
Satu Mare, precizează Gu
vernul, fiind reprezentat de 
consilierul său juridic, Dra- 
goș Condrea.

Premierul trebuia să se 
prezinte la sediul CNCD 
pentru a da explicații în le

Premierul Călin Popescu Tăriceanu (Foto arhivă)

gătură cu declarațiile făcute 
la adresa comunității romi
lor din Italia, reclamate de 
un ONG.
A fost reprezentat

Președintele CNCD, Csa- 
ba Ferenc Astalosz, declara, 
miercurea trecută, că pre
mierul va fi audiat în 10 iu
lie, tot atunci urmând ca in
stituția pe care o conduce să 
decidă ce măsuri va lua în 
această speță.

Potrivit uzanțelor, pre
mierul nu este obligat să se 
prezinte personal al CNCD 
pentru a fi audiat, el putând 

fi reprezentat de un anga
jat al Executivului sau de 
un avocat.

Potrivit presei de la înce
putul săptămânii trecute, 
Tăriceanu ar fi afirmat că 
romii din Italia comit in
fracțiuni în această țară și. 
strică imaginea românilor 
care merg acolo să mun
cească cinstit.

Declarațiile premierului 
au fost considerate „discri
minatorii” de un ONG care 
reprezintă interesele comu
nității de romi, care a recla
mat conduita premierului la 
CNCD.
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• Teiverde Litoral. 0 linie telefonică cu 
acces gratuit pentru reclamații a fost 
pusă la dispoziția turiștilor de pe Litoral. 
Ea va funcționa pe întreg parcursul 
sezonului estival. Cetățenii pot face orice 

M sesizări și reclamații cu privire la aspectul
plajelor, precum și la serviciile de pe 

i plajă, la numărul 0800 030 200. (S.B.)

Se afișează rezultatele
(Foto: T. Mânu)

■ Majoritatea contes
tațiilor depuse la 
bacalaureat au fost la 
limba română.

Sanda Bocaniciu_______________
sanda.hocanjciu@informmedia.ro

Deva - Rezolvarea acestora 
s-a derulat la Arad, motiv pen
tru care rezultatele au ajuns 
în centrele de examinare doar 
în jurul orei 16.30. Inspectorul 
Marta Mate, de la IȘJ Hune
doara, preciza ieri că „în pri-

Cojocarul din satul Plopi

4»

Pensionam' ca 
masă de manevră
Tiberiu Stroia
tiheriu.stroia@informniedia.ro

Imposibil să nu simțiți că miroase a 
alegeri. Imposibil să nu-i vedeți pe 
aleșii neamului cu nările dilatate adul

mecând mirosul de ciolan. Sau să nu 
înțelegeți de unde atâta grijă pentru pen
sionari. Păi, vin alegerile europarlamentare, 
băi frate! Adică e rost de scaune unde sluj
ba e plătită pe euroi grei și unde poți să 
tragi liniștit cu porcu1 pentru că francezu1 
și neamțu1 nu au timp să se uite la tine 
cum dormi. Pentru simplul motiv că 
europarlamentarii ăia se bat să-și tragă 
spuza pe turtoiul lor.

Și pentru că lucrurile astea cu alegerile 
europarlamentare trebuie să se întâm
ple, Băieții buni ai lui Tăriceanu au aranjat 

o chestie care l-a lăsat mască pe marinerul 
de la Cotroceni. Adică, așa, din pământ din 
iarbă verde, s-a hotărât că pensiile vor 
crește cu aproape 50 la sută. O chestie de 
care românu1 a mai auzit doar la tipul ăla 
de umbla pe la Ileana Cosânzeana și care 
creștea într-un an cât alții în zece.

Acum, din punctul meu de vedere, 
treaba asta cu creșterea pensiilor e 
absolut necesară. Ceea ce e enervant e fap

tul că Tăriceanu și alde Geoană au „plusat" 
cu un singur scop. Acela de ă-i folosi pe 
amărâții de pensionari ca masă de 
manevră. Cât despre modalitatea în care 
vor face rost de acești bani, e foarte sim
plu. Se vor apuca să inventeze noi taxe și 
impozite. Adică vor câștiga capital elec
toral pe banii noștri.

Două ore a durat operațiunea

Au scos TIR-ul din râpă
Vălișoara (T.S.) - Autotrenul care s-a 

răsturnat, sâmbătă noaptea, într-o râpă 
adâncă de 15 metri de pe raza comunei 
Vălișoara a fost scos, ieri după-amiază „la 
lumină”. Operațiunea, care a durat mai 
bine de două ore, a provocat un blocaj pe 
drumul care face legătura dintre Deva și 
Brad, coloana de mașini întinzându-se pe o 
distanță de câțiva kilometri. Macaraua 
sosită la fața locului a scos TIR-ul pe 
bucăți. Prima dată a fost tras afară capul- 
tractor, apoi a fost rândul remorcii. Cele 20 
de tone de materiale textile existente pe 
autotren au fost transportate, luni, cu un alt 
autotren spre Bacău.

Româna, mama contestațiilor

■ Pentru loan Ștefoni, 
din Bretea Română, 
zilele cojocăritului sunt 
numărate.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Plopi - Pierdută undeva în 
negura timpului, meseria de 
cojocar era un țel spre care, în 
urmă cu 70-80 de ani, aspirau 
mulți oameni. Pe vremuri, 
cojocarii câștigau bani fru
moși și aveau mulți ucenici.

Se scumpește gunoiul
Vulcan (D.I.) - începând de 

la 1 august operatorul local 
de salubritate din Vulcan 
intenționează să majoreze 
tarifele la activitatea de co
lectare, transport și depo
zitare deșeuri menajere și 
asimilabile celor menajere, la 
valoarea de 38,40 lei/mc. 
Proiectul de hotărâre a fost 
supus dezbaterii publice 
inclusiv pe pagina de inter
net a instituției, iar decizia

„Bine v-am găsit, 
bunici!"

Deva (S.B.) - Echipa Obser
vatorului Județean pentru 
Drepturile Copilului Hune
doara a pregătit, ieri, la Cen
trul de îngrijire și Asistență 
din Brad, acțiunea „Bine 
v-am găsit, bunici!”. Scopul 
acesteia a fost cel de inter- 
relaționare a copiilor din 
Centrul de Plasament Brad 
cu vârstnicii instituțional- 
izați. Acțiunea a cuprins 
jocuri interactive și un pro
gram artistic susținut de 
copii. La final „bunicii” au 
primit felicitări, iar copiii au 
fost recompensați cu diplome.

Hoți eliberați
Hunedoara (T.S.) - Cei șase 

hoți care au furat 320 de 
metri de cablu, punând în 
pericol circulația trenurilor, 
au fost eliberați de către 
judecător care a dispus cerce
tarea acestora în stare de li
bertate. Potrivit purtătorului 
de cuvânt din cadrul IPJ 
Hunedoara, „Romeo L„ de 24 
de ani, Stelian N., de 24 de 
ani, Tiberiu T., de 24 de ani, 
loan A., de 39 de ani, și 
Claudiu H., de 36 de ani, toți 
din Hunedoara, fără ocupație, 
fără antecedente penale, au 
fost prezentați, ieri, Judecăto
riei Hunedoara cu propune
rea de arestare preventivă, 
dispunându-se cercetarea lor 
în stare de libertate și inter
dicția de a părăsi municipiul 
Hunedoara până la soluțio
narea cauzei”, declară Bog
dan Nițu. în urma „acțiunii” 
celor șase, două trenuri au 
fost anulate și un tren per
sonal a avut o întârziere de 
180 de minute.

Astăzi, însă, industria pielări- 
tului a devenit „ac de co
jocul”... cojocarilor.

La cei 76 de ani ai șăi, loan 
Ștefoni, din satul Plopi, 
povestește cu nostalgie de vre
murile în care lumea se 
îngrămădea în curtea casei lui 
pentru a-i croi un cojoc. „Am 
învățat meseria la 16 ani. Era 
în 1947. Anul foametei. Tatăl 
meu m-a trimis să învăț 
cojocăritul. Asta ca să pot să- 
mi fac și eu un rost în viață. 
Și de atunci am făcut numai 
asta”, povestește cojocarul.

La Vulcan gunoiul s-a scumpit

finală se va lua în ședința 
Consiliului Local din 27 iulie.

SEJUR*^

RECLAMĂ

DA _l vreau să devin ABONAT, sau să îmi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.

TALONUL DE TESTARE GRATUITĂ ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE ÎN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA ''CUVÂNTUL 
LIBER" Șl NICI CITITORI DE PROBĂ. TALONUL NU IMPLICĂ NICI UN FEL 
DE OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI.

Pe lângă multitudi 
oferă acum un Mi

MAIIEF
Nu veți simți maj 
prețul abonament 
același, pe rețeau

nea de beneficii, Cuvântul Liber 
LRE AVANTAJ:
HN PRIN NOI! 
lorarea tarifelor la Poștă penti 
ului la Cuvântul Liber a rămj 
a proprie de distribuție!

îți

•u că 
is :

’ POȘTĂ:

• 1 lună=10,llei
• 2 luni=20,2 lei
• 3 luni= 30,3 le
• 6 luni= 60,6 le
!• 121uni-1212

i 
i 
lei

DISTRIBUI] 
PROPRIE:

• 1 luriă=8,9 lei
• 2 luni= 17,8 lei
• 3 luni=25,9 lei
• 6 luni= 48,9 lei
• 12 luni=89,9 lei

E|

5, int. 8811
otita de această OFERTA!

vința orei de afișare a aces
tor rezultate de după contes
tații nu a fost precizată, în 
metodologia desfășurării exa
menului, o oră fixă până la 
care notele trebuie cunos
cute”. Astăzi se va ști, cu si
guranță, care dintre contes
tatari a avut noroc și care nu. 
„Nu se poate spune că elevii 
care s-au numărat printre cei 
care au mai primit ceva la 
nota inițială sunt foarte 
bucuroși pentru că unii dintre 
aceștia au rămas tot respinși. 
Spre exemplu, o notă de 3,10

loan Ștefoni e un cojocar pierdut în negura timpului (Foto: T. Mânu)

După ce au venit comuniștii 
la putere, Ioan a fost angajat 
la Cooperație. Și aici lucra tot 
cojoace. „în vremurile alea era 
greu să faci rost de piele pen
tru cojoace. Când a venit vre
mea „alaindeloanelor”, prin 

fote (WftTMaț
xvwvce (SîfissfkfittCcȚifcEtr

a fost majorată la 3,90”, a afir
mat M. Mate. Rezultatele 
obținute la bac vor fi verifi
cate, după cum s-a procedat și 
la Testele Naționale, prin son
daj. în toate inspectoratele 
școlare vor fi echipe de con
trol.

„Vor fi luate câte 50 de 
lucrări, prin sondaj, și vor fi 
reevaluate. Notele elevilor vor 
rămâne neschimbate, dar dacă 
se constată diferențe mai mari 
de un punct, profesorii corec
tori vor fi sancționați”, a 
declarat Marta Mate.

anii '70, oamenii erau înnebu
niți după așa ceva. Făceam 40 
de cojoace de-astea pe lună. Și 
era greu pentru că ei veneau 
la mine cu pielea de oaie, iar 
eu trebuia să-i dau produsul 
finit”, își amintește loan.

mailto:sanda.hocanjciu@informmedia.ro
mailto:tiheriu.stroia@informniedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro


miercuri. 11 iulie 2007 CUVA®

Bm Mongoltel ___ _______ _
1714 ■ Dimltrle Cantemlr a fost ales membru de onoare
ai Academiei din Berlin

1780 ■ A apărut, în limba latină, 
prima gramatică a Umbli române, 
„Elemente linguae dacc-romanae 
sive valachlcae", de Șamul Mlcu ș 
Gheorqhe Șlncal.
1917 - Armata română a învins 
armata germană la Mărăștl

1934- Franklin D. Rooseveit devine prlmui președinte 
care traversează Canalul Panama.
1959 - S-a născut cântăreața americană Suzanne Vega. 
1989 - A murit, la 82 de ant, Sir Laurence Olivier (foto), 
actor britanic.

■ 1 ■|-11 • mm im -

a

8° miercur* 22“
minim maxim

-r^r
Prognoza pentru astăzi
Cer Înnorat. Furtună. Maxima va fi de

22°C, iar minima de 8°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Cer partial noros. Maxima va fi de 

25°C, iar minima de 11°C.
Vineri. Cer însorit. Temperatura maximă 

va fi de 21°C. Minima va fi de 8°C.

Calendar Creștin Ortodox
« Minunea Sf. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa 

Rusiei.

Calendar Romano-Catolic___  __
Sf. Benedict, abate, patron al Europei.

Calendar Greco-Catolic
S Eufemia, m.

Soluția Integrantei din numărul precedent: R - M - CUM - RUBINE - IE - MURA - 

MAC - DEJA - AER - NOTARI - P - FAR - UD - SU - O - IR - ETER - CF - UMIL - 

P - RUSIA - RU - RĂNI - TAUR - GAND - OJA - Bl - OU - I - RAC - SPUSA - AGAT

50 RON Al CÂȘTIGAT!

Întreruperi apă, gaz, curent t
Energie electrică_____ ___________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 
în vederea executării de lucrări programate, între 
orele:
8.30- 16.00 în Poienița Tomii, Feregi, Bătrâna; 
8.00-16.00 în Hunedoara, străzile Buituri, Lătureni, 
Spicului, bl.L5, bl L6; Hațeg, str. Suseni; Ponor. 
8.00-15.00 în Orăștie, str. Pricazului; Costești Deal; 
Micănești; Stănija.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, satul Dâlja Mică. str. Cucu
lui; Petrila, cartierul 8 Martie, bl.1, bl.2,, bl.3, bl.5,

i bl.44, bl.47, bl.48, străzile Republicii, Măgurii, Prun-
i dului, Minei, bl.23, bl. 23A, bl.23B, bl.28;

12.00-15.00 în Vulcan, str. M. Viteazul, bl.D4, D5, 

D6.

Gaz
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă__  ______ ___________
Astăzi furnizarea apei potabile va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
8.00-13.00 pe str. Horea și la Baia Sărată pentru 
înlocuire branșament apă în cămin înainte de 
aoometru la nr.75 și 95;
8.00-15.00 pe str.Cernei, pentru cuplare branșament 
la bl.E5. Afectează bl.FI, F2, F3; în cartierul Dacia 
pentru remediere avarie (spart branșament în fața 
bl.9 sc.1 și 2).

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 4 - 20 Iulie, CL te provoacă la un 
nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect toate Inte
grantele apărute în acest Interval, realizează 
o colecție șl trlmlte-o alături de talonul com
pletat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, 
până în 30 iulie.

IN 31 IULIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI
Regulament:,
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media 51 nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 31 Iulie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

RETETA ZILEI

Cartofi umpluti, la cup
tor
Ingrediente: 6 cartofi mari, 50 g unt, 10 g făină, 80 
ml lapte, sare, 100 g șuncă, 100 g cașcaval, pătrun
jel verde.
Mod de preparare: Cartofii bine spălați, curățați de 
coajă, se coc la cuptor. După ce se răcesc puțin se 
taie câte un căpăcel și se scobește miezul cu o lin
guriță. Miezul de cartofi se amestecă cu sos 
bechamel: 20 g unt se topește la foc mare, se 
adaugă 50 g făină, amestecând tot timpul, se stinge 
cu 200 ml de lapte rece continuând să se amestece 
pentru a nu face cocoloașe. Sosul se amestecă cu 
șunca tăiată cuburi mici. Cu această compoziție se 
umplu cartofii, se reașază în cratiță, se presară cu

foto: a-hivă)Poftă bună!

7:00 Jurnalul TVR. Spoit 
Meteo

7:30 TeleMatinal 
10:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show (r) 
11:00 Hello, Good-Byel (r) 
11:30 Deliciile bucătăriei 

(doc.)
12:00 Nocturne (r)
12:50 Integrame după inte

grare
13:00 Hannah Montana (s, 

□comedie, SUA, 2006).
Cu: Miley Cyrus, Emily 
Osment, Mitchel Mus- 
so. R.: Fred Savage 

13:30 Desene animate. Club 
Disney

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

17:00 Isabel, în căutarea 
B iubirii (s, dramă, 

Venezuela, 2004) 
17:50 Patrula de mediu 
18:00 Justiție militată (s) 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Poporu' zice!
O serie de reportaje 
despre o lume 
necunoscută, care 
există chiar în inima 
Timișoarei: lumea de 
după gratiile peniten
ciarului de maximă 
securitate. 0 lume așa 

cum este ea acum, 
fără povești despre 
tâlhării, crime sau vio
luri.

20:55 Ochiul magic (r) 
21:50 Neveste disperate (s) 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 
23:20 Singure (dramă,

> Spania, 1999) 
1:10 Justiție militară (r) 
2:00 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo 
3:05 Un film vorbit (film, r) 
4:40 Hello, Good-Byel (r) 
5:10 Isabel în căutarea 
ElUririi (r)

&00 DefcNe bucătăriei (r) 
&30 Popou*  acel (0

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștiri 

(serial, reluare)
10:00 Fantomas vs. Scotland 

Yard (film, r)
11:45 Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Marea cursă (partea I) 

H(dramă, SUA, 1965).
Cu: Jack Lemmon, 
Tony Curtis, Natalie 
Wood, Peter Falk, 
Keenan Wynn. R.: 
Blake Edwards 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Mesaje de dincolo (s).

Sc u: Jennifer Love 
Hewitt, Aisha Tyler

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

Vremea

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei 

7:00 Ultimul val (acțiune, 
SUA, 2002). Cu: Corbin 
Bernsen. R.: George 
Miller
La intervale scurte de 
timp, mai multe valuri 
gigantice provoacă 
mari distrugeri. John 
Wahl este solicitat, în 
calitate de specialist, 
pentru a studia, alături 
de alți colegi, cauzele 
acestor fenomene și 
modul în care pot fi 
preîntâmpinate. Valul 
este produs de mișcări 
tectonice submarine 
sau de experiențe 
nucleare realizate în 
larg? Când o sumă 
mare de bani este 
cerută, penîru a nu se 
mai produce un cata
clism, John Wahl este 
primul bănuit.

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s)

4*

Berbec
Aveți ocazia să faceți o schimbare Importantă pe.plan 
profesional sau să găsiți alt loc de muncă. Oricum, 
partenerul nu este mulțumit pentru că va trebui să munciți 
mal mult.

Taur
Dimineață aflațl o veste rea cu privire la o persoană cunos
cută șl sunteți nevoit să vă schimbați tot programul de 
lucru. S-ar putea să plecați într-o călătorie ae afaceri.

Gemeni
In prima parte a zilei aveți o stare confuză la serviciu șl la 
o întâlnire cu prietenii. Vă sfătuim să nu începeți mal multe 
treburi deodată. Fiți mult mal prudent când vorbițiI

Rec
O rudă apropiată vă Invită la o petrecere ta ultima clipă. 
Cheltuielile pe care sunteți nevoit să le faceți vă depășesc 
bugetul și trebuie să vă împrumutați cu mulțl bani.

Leu
După-amlază plecați într-o călătorie în care aveți mari sa- 
tisfacțll pe plan social șl financiar. întâlniți o persoană cunos
cută care vă propune o colaborare nesperat de avantajoasă.

Fecioară
La serviciu au loc schimbări neașteptate. Este posibil să se 
manifeste nemulțumiri. Nu semnați liste de adeziuni pen
tru că s-ar putea să vă legați la cap fără să vă doară.

Balanță
Sunteți nevoit sâ faceți cheltuieli neprevăzute iar partenerul 
de viață nu este de acord. Este posibil chiar să ajungeți la 
ceartă. Spre seară primiți un telefon care vă schimbă pro
gramul.

Scorpion
După-amiazâ vă pregătiți să plecați într-o călătorie Împre
ună cu întreaga familie. Este posibil să aveți dificultăți de 
comunicare cu colegii de serviciu și cu prietenii apropiațl.

Săgetător
Este momentul să vă folosiți inspirația și creativitatea la 
locul de muncă sau în afaceri. Țineți cont de sfaturile unei 
persoane mal în vârstă din familia dumneavoastră.

Capricorn

Zi bună pentru realizări importante pe plan social și mate
rial. Profitați de ocaziile care apar, pentFu că aveți șanse 
să obțineți câștiguri frumoasei Vâ sfătuim să aveți răbdare.
Vărsător
S-ar putea să întâmpinați dificultăți la serviciu din cauză 
că sunteți stresat de problemele bănești. Vă sfătuim să vă 
păstrați calmul, altfel puteți avea mari probleme cu 
sănătatea.
Pești

Simțiți nevoia să faceți ceva deosebit, să ieșiți din șabloane, 
încercați, este mai bine decât să vă pierdeți timpul! Puteți 
face schimbări în casă sau să călătoriți în străinătate.

9:00 Lecția de... știință. Ochiul 
științei (doc.) 9:30 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:40 Orășelul nostru drag (s) 
10:10 Plaja lui Măruță 12:00 
Poirot (r) 13:00 Spellbinder: 
Tărâmui Dragonului (s) 1330 

ABC.. de ce? 14:30 Jobbing 
15:00 împreună in Europa 

16:00 Jurnalul TVR (r) 16:20 
Descoperă românii 16:30 
Autostrada TVR. Magazin 
regional 18:00 Jurnal regional 
18:30 Replay 19:00 Bugetul 
meu 19:30 Campionatul de 
comedie 20:00 Celebritățile 
timpului tău 20:10 Farmece (s) 
21:00 Ora de știri 22:10 
Tinichigiul și coafeza într-un 
vârtej de sex și politică (come
die) 24:00 Colecționarul de 

suflete (s) 1:00 Orășelul nostru 
drag (r)

6:00 Clona (r) 700 Răzbuna
rea Victoriei (r) 9:00 Căpșune 
cu zahăr (s, Portugalia, 2003) 
10:15 Gitanas (s) 1230 Ino
cență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s). Cu: Gabriela Spa
nie, Mauricio Islas 15:30 
Răzbunarea Victoriei (s) 1730 
Po-veștiri adevărate 1830 Bet
ty cea urâtă (s) 19:30 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 2030 
Numai iubirea (s) 21:45 Zorro 
(s) 22:45 Poveștiri de noapte 
(divertisment) 23:15 Clona (s) 
0:15 Prizoniera (r) 2:00 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Numai iubirea (r) 3:45 Poveștiri 
de noapte (r)

I

O'

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

’ > i.ttT* Lcs • Lîji.vgpbEj

10:40 Vă găsesc fermecători 
(dramă, Franța, 2005). 1220 
Pe platourile de filmare 12:50 
Călătorie la Ottawa (dramă. 
Canada. 2001). 1425 Uși roții 
(dramă, SUA, 2005). 16:00 
Gașca de la ÎT (Ep. 1, come
die, Marea Britanie, 2006). 
16:25 Gașca de la IT (Ep. 2) 
16:55 Meciul vieții (dramă, 
SUA, 2005). 1835 Ziua nuntii 

(comedie, Franța, 2005) 2(kub 
Adâncul albastra (acțiune, 
SUA, 2005). 21:50 Soacra mea 
e o scorpie (romantic, SUA, 
2005).

20:30 Proba adevărului
“-•(thriller, SUA/Canada, 

2007). Cu: Katheryn 
Winnick, Nicolas 
Wright, Chuck Shama- 
ta. R.: Michel Poulette 
■ Sport

22:30 Știrile ProTv 
23:00 CSI: New York -

□Criminaliștii (s). Cu: 
Gary Sinise, Melina 
Kanakaredes 
■Vremea
- Vreau să fiu mare 

0:15 Proba adevărului 
il(film, r)

1 sa Omul care aduce 
cartea (r)

2:00 Știrile Pro Tv 
3:15 Jugaru Shukaru (r) 
4:00 Icstrim Tivi (r)
430 Vedere de pe bloc 

(reluare)
530 la Bloc

(reluare)
630 Emmerdale - Afaceri 
□de tamfa (r)

12:00 Vocea inimii
□ (serial). Cu: loan Isaiu, 

Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu 

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Jocul electoral (come- 
L-Hdie, SUA, 2003). Cu: 

Jeff Goldblum, Antho
ny LaPaglia, Live 
Schreiber. R.: Roger 
Spottiswoode

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

faci
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo 

2030 Festivalul Callatis 
2007

23:45 Callatis - Sentința de 
la miezul nopții, cu 
Dan Capatos

2:00 Conors hteractiv 
3d» 9595 (r)

6:00 Love Joy (s, Anglia, 1986) 
7:00 The Tick (s, animație) 
7:30 Inspectorul Fowler (d.a.) 
8:00 Great Scientists 8:30 
Poftă bună cu Jamie Oliver 
9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Scarlet Pimpernel 
(s) 1220 Look who is winning 
1430 Cuscrele (s). 1530 Pitici 
de vară 16:30 Acapulco Heat 
(s) 17:30 Bere de la gheață I 
1830 Știri 20:00 Pantofi pentru 
nuntă (comedie, SUA, 2000) 
22:00 Cronici paranormale (s) 
23.00 Traffik (s) 2400 Acapul
co Heat (s, r)

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Autoforum (r) 9:45 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 1225 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Dragoste și moarte 
(partea I) (dramă, SUA, 1991) 
16.25 Al 7-!ea cer (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:45 Campionatul 
suporterilor - Nou! 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 2330 Totul despre 
sex (s) 24:00 CSI - Investigații 
(s) 1:00 Focus (r) 2:00 Sunset 
Beach (s) 330 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r)

9:10 100% (r) 11W) Deschide 
lumea 13:15 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 16:50 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 1700 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de ia 20:00 
20'05 Realitatea zilei 21'00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Ziarul Realității 22:00 100%. 
Cu Robert Turcescu 23:001 la 
1 24:00 Realitatea de la 24:00

11:00 Walker, polițist texan (r) 
12:00 Teo (r) 13:15 Animatrix 
(s) 13:45 Road Runner - cea 
mai rapidă pasăre (s) 14:15 
Descoperă România (r) 14:45 
Icstrim Tivi 15:15 Telefonul de 
la miezul nopții (s) 16:15 Enter
tainment News (r) 1630 Sea
quest (s) 1730 Născut DJ (r) 
18:00 Walker, polițist texan (s) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Entertainment News 
2020 Jurații (s) 2130 Născut 
DJ 2200 Forțele speciale 
(thriller/actiune)

7:00 Matinal 71010:00 Auto
motor 1030 Euromaxx 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale. Cu Alina Stan- 
cu 12:00 Știri 13:05 Emisiune- 
concurs (r) 14:35 Lumea 
cărților 1535 Euromaxx (doc
umentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 19:45 Un 
surâs în plină vară (comedie. 
România, 1963). Cu: Matei 
Alexandru, Puiu Călinescu. 
Gerogre Constantin, Florina 
Luican 22.*00  Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 24:00 Inter
zis. 030 6! Vine presa!

f
10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Mașini pe alese: 
Porsche 911 Targa 12:00 
Inginerie la superlativ: Sta
dioane 13:00 Confruntări și 
fiare vechi 14:00 Brainiac. 
Maniaci ai științei 15:00 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
16:00 Curse 17:00 Construc
torii de motociclete 18:00 
Motociclete americane 19»0 
Vânătorii de mituri 2OS0 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
21:00 Tehnici esențiale de 
supraviețuire 22d» Meserii 
modare 2330 Jocurile video, 
pasiune și industrie 2t00 
Con se faîxkă dvse lucruri?
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www.superstiții.ro
Om (D.l.) - Pe acest site găsiți superstițiile în cul
tura popoarelor, superstițiile vedetelor, un dicționar 
de vise, sărbători. De asemenea, un top al celor mai 
cunoscute superstiții din tradiția populară.

1 euro_________________________________3il392Jei_
1 dolar american__________________ 2,2998 Iei
1 gram de aur 48,9030 lei

ț

i

i

.7

• - • ‘ ------- -- - - -..................-------...........
Amplasarea radarelor în data de 11.07.2007:
- DN 7: Simerla - Orăștie - limita jud. Alba;
- DN 7: Vețel - Ilia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile 
Horea și Mihai Eminescu.

FARMACII DK SERVICIU
Hunedoara

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.©-*  74808Q.

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

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop. Piața Victoriei, 
i nr. 29. ©-> 211616, 224488.

' Societate» Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SIF3 2,8400 +4,41I
Rublică realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul 
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

SIF5 4,3700 +0,46
SIF2 3,7600 +0,53
SIF1 4,1900 +2,70
SIF4 2,9500 -0,67
TLV 0,8950 +2,87
RRC 0,0990 -0,40
AMO 0,0560 +11,33

ȚEL 47,8000 +2,80

Reguli: începători
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O deveancă in librăriile lumii
fi Soția cunoscutului 
solist Paul Ciuci a 
cucerit America cu o 
carte unicat în lume.

Clara Pâs
dara.pas@informmedU.ro

Deva - Cartea despre Steve 
Perry - „vocea” celor de la 
Journey, este rezultatul pasi
unii pe care Monica Cucu o 
are pentru muzica rock. 
„Steve Perry-a singer's jour
ney”, ocupa, la finele lunii fe
bruarie, locul 69 în Top 100 al 
celor mai bine vândute cărți 
din toate domeniile ale unei 
cunoscute edituri americane. 
Și aceasta la nici șase luni de 
la apariția cărții pe piață. Sta
tistica editurii arată că la acel 
moment 2000 de exemplare se 
vânduseră în SUA. Japonia și 
Anglia.
Istoria unui nume

Cele mai multe cărți au fost 
cumpărate de tineri cu vârste 
de până la 30 de ani, pentru 
care o carte, in lumea guver
nată de Internet, a fost „o nou
tate absolută”, după cum i-au 
spus autoarei, la întâlnirea pe 
care a avut-o la Hollywood cu 
o parte dintre cei care îi

împărtășesc pasiunea.
Steve Perry este un nume 

puțin cunoscut publicului 
român. Dar în America este 
considerat unul dintre cei mai 
buni soliști de muzică rock ai 
secolului XX. Anii de glorie ai 
trupei Journey, al cărei solist 
vocal a fost Steve Perry, au 
fost 1978-1983. Din 1986 până 
în 1996 au luat o pauză în 
activitate, iar acum 11 ani 
s-au reunit pentru a lansa 
ultimul lor album. Din acel 
moment Steve Perry s-a retras 
de pe scenă, dar continuă să 
aibă cohorte de fani în întrea
ga lume, fani pe care i-a cuce
rit cu vocea lui fascinantă și 
mesajul muzicii pe care a 
compus-o și interpretat-o.
O voce fascinantă

Monica Cucu i-a ascultat pe 
cei de la Journey, în 1982... „la 
un casetofon mono, pe o 
casetă adusă, cu greu, de din
colo. Că așa era pe atunci! 
Vocea lui Steve Perry a fost 
cea care mi-a rămas în minte. 
Am vrut să aflu mai multe 
despre el, dar atunci a fost 
imposibil. Apoi anii au trecut 
și m-am ocupat de altele, până 
acum patru ani când soțul 
meu a adus acasă un DVD pe 
care era o compilație a celor

Monica Cucu, în redacția CL

Autografe pentru fanii Steve 
Perry la Hollywood

Mor pomii!!
Deva (C.P.) ■ Proprietarii de 

livezi care se confruntă cu 
probleme trebuie să se adre
seze, de urgență, Unității Fi- 
tosanitare din Deva pentru a 
obține produsul necesar trata
mentului pomilor atacați de 
focul bacterian. Acesta se va 
acorda în baza unei adeverin
țe emise de Registrul Agricol 
al primăriei de domiciliu al 
solicitantului, document în 
care se va specifica numărul 
pomilor. ..Produsul fitosanitar 
se va acorda gratuit în limita 
stocului disponibil și numai 
pentru anumite specii, respec
tiv gutui, păr și măr. în cazul 
contaminărilor puternice se 
vor elimina, în totalitate, 
pomii afectați și se vor arde”, 
a mai spus Marinela loja.

Pom afectat

Spectacol .
Geoagiu-Băi (C.P.) - Ansam

blul folcloric de cântece și 
dansuri populare „Florile Și- 
botului” va susține, la sfâr
șitul acestei săptămâni, un 
spectacol în județ. Acesta se 
va desfășura duminică, 15 
iulie, în incinta Complexului 
Băile Daco-Romane din Geoa- 
giu-Băi. cu Începere de la ora 
13.30. Ansamblul este laureat 
al Festivalului Internațional

... i.’■■ i-W.SUl'3l a*

Alături de M.Hausmann, ex- 
fotograful trupei Journey

30 de ani de activitate a tru
pei. Era pentru prima dată 
când am văzut persoana a 
cărei voce m-a cucerit la vârs
ta de 12 ani. Curios sau nu tot 
atunci mi-am instalat Inter- 
netul acasă și am început să 
caut informații online. Am 
intrat îh contact și cu comu
nitatea de fani din America... 
cu oameni care au avut ocazia 
să-l vadă live pe scenă”. După 
doi ani era denumită „Google 
Queen”, pentru aviditatea cu 
care căuta date despre Steve 
Perry.
Carte pentru idol

Tot ce a aflat a prezentat 
inițial în cadrul unei emi
siuni, la un post local de 
radio, după care s-a decis să 
scrie o carte, în care să pre
zinte la modul narativ bio
grafia solistului rock. Cele 200 
de pagini sunt scrise în en
gleza americană, limbă pe 
care Monica o stăpânește la

perfecție. Fiind vorba de o 
biografie scrisă de un fan, a 
trebuit să studieze legea amer
icană în privința dreptului de 
copyright și să caute o edi
tură... în septembrie 2006, 
cartea a ieșit pe piață!

„Fanii lui Steve Perry și-au 
găsit locul în carte prin poves
tirile lor despre vocalist, pe 
care mi le-au împărtășit în 
anii cât comunicasem cu ei pe 
net. La apariția cărții au fost 
unii care m-au felicitat, dar și 
alții care m-au criticat pentru 
că m-am apropiat nepermis de 
mult de idolul lor. Un om pe 
care îl apreciez mult, dar pe 
care nu l-am văzut niciodată”. 
Aceasta este cea de-a doua 
carte scrisă de Monica Cucu. 
Prima, o carte de ficțiune, în 
limba română, a fost lansată 
la Deva în urmă cu câțiva ani. 
„Planuri de viitor... Pregătesc 
o nouă carte. Tot de ficțiune 
și tot în limba engleză. Atât 
pot spune...”, încheie Monica.

Te vrem pe tine Agent de Marketing!

Noi vrem să-țl dăm:
pasiBihtalaa'da a câșliga multi pani, până ta 2 0BB euraf lunS. luriM îhIhim

domeniu în plină dezvoltare Hid
un program flexibil, pe care ți-l poți organiza cum vrei tu 
pregătire profesională și suport logistic integral

- asistență permanentă prin numărul nostru de TelVerde 0800.0800.010
o cariera în cel mai dinamic sector a! vânzărilor

Vom ști că ești persoana potrivita pentru noi.
- ai an âsm de cunescuți și ai întotdeauna inițiativă în grupul tău de.prieteni 

vrei să câștigi mufți bani într-o perioadă scurtă de timp
- ești o persoană dinamică

ești o persoană empatică și convingătoare

Dacă Warn convins și crezi că ești omul de care avem nevoie, co.ntâctează-he gratis 
la 08G0.0800.010 sau la .adresa de e-mail canerefgommasigpensii io. Mat departe ne 
ocupăm noi. Tu trebuie doar să te gândești câți bani vrei să câștigi.

Omniasig Pensii S.A. completează gama de servicii financiare pe care le oferă Omniasig 
pe piața românească. Omniasig Pensii face parte din grupul internațional Vienna 
Insurance Group, liderul austriac al pieței asigurărilor din Europa Centrală și de Est. în 
România, Vienna Insurance Group este prezent orin intermediul a patru societăți și este 
lider pe piața asigurărilor.

Omniasig Pensii beneficiază de experiența îndelungată a Vienna Insurance Group in 
domeniu! pensiilor private: Compania din Bulgaria, din cadrul grupului, este lider în 
domeniu, cu o cotă de piață de peste 35%.

www.omniasigpensii.ro

OMNIASIG
Vienna Insurance Group

începători Avansat

ww.supersti%25c8%259bii.ro
mailto:dara.pas@informmedU.ro
http://www.omniasigpensii.ro
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• Pe numărate. Dintre cei aproape 
76000 de locuitori ai municipiului Hune
doara, mai mult de 3000 locuiesc în 
satele aparținătoare municipiului. Cei mai 
puțini sunt în Groș (49), iar cei mai mulți, 
în Peștișu Mare (1262). (D.l.)

Atenție copii! Pe drumul Zlaștiului trec în per
manență mașini de tonaj mare

Pe drumul îngust care traversează Boșul copiii trebuie neapărat supravegheați

Buletin de oraș, trai de țăranA
Pe drumul care trece Nicolae Moise se în- 
prin Groș mașinile lasă toarce de la coasă, 
în urmă nori de praf

Berea e la fel de bună pe terasa din Gorș, ca 
in oraș

Vară, copii, gârlă, biciclete: e vacanță și aici

■ Cei vechi se conside
ră țărani, nou-veniții - 
orășeni; cu toții au însă 
buletin de Hunedoara.

Dana Ioan
dana.inan@informniedia.ro

Hunedoara - în jurul Hune
doarei sunt șase sate care, 
cândva, au fost localități de 
sine stătătoare. Acum au a- 
juns să fie doar cartiere ale 
municipiului. Locuitorii lor 
mai vechi se consideră și a- 
cum țărani. S-au obișnuit cu 
inerentele neplăceri de aici și 
și-au împărțit viața . între 
lucrul la câmp și slujba din 
oraș. Atrași de liniștea de la 
țară, de aerul curat, în ultimii 
17 ani și-au părăsit blocurile 
și mulți dintre orășeni și au 
venit aici, pentru o vacanță 
sau pentru totdeauna. Ei, mai 
ales, sunt mai critici față de 
lipsuri.

Pentru Hășdat există doar 
patru curse pe zi. Oamenii 
găsesc însă soluții pentru a 
ajunge în centru: fie auto
buzul de Călan, fie chiar dru
mul pe jos care nu li se pare 
prea greu de făcut. Anica Pop 
s-a mutat aici în '89, cu cei șa
se copii. Are o gospodărie mi
cuță, dar plină de flori și 
verdeață. „Ne e greu cu trans
portul, dar ne-am obișnuit. 
Există curse pentru orele la 
care copiii merg și vin de la 
școală. în rest, e ca într-un 

cartier de case din oraș”.
Intrarea în Zlaști e marcată 

de fabrica de talc. Cele 16 
familii care locuiesc în ime
diata ei apropiere nu au viață 
deloc ușoară. Apa o aduc de 
peste drum - un drum circu
lat în permanență de mașini 
grele - canalizarea lipsește, 
iar aerul e îmbâcsit de praf. 
E suficient să stai câteva mi
nute aici, că-i simți gustul pe 
cerul gurii. „în fiecare an îmi 
repar casa, dar degeaba. Când 
trec mașinile pe drum, zgâl- 
țâie pereții. Am făcut proiect 
pentru p casă nouă, dar mi-e 
teamă să încep construcția; 
dacă arunc banii pe fereas
tră?!”, spune Liliana Ursu. 
„Nici apă nu avem, o aducem 
în bidoane de la un robinet. 
Nu suntem nici țărani măcar, 
cu praful ăsta, care nu ne 
lasă să cultivăm nimic”.
„Suntem țărani"

„Dacă îmi spunea cineva 
acum 15 ani că mă voi muta 
la țară, i-aș fi râs în nas. Am 
ajuns aici dintr-o întâmplare 
și aici am rămas. Nu m-aș 
mai muta înapoi în oraș, îmi 
pare acum prea strâmt”, con
sideră Ladislau Ferencz, care 
are casa doar cu un kilo
metru mai departe; însă odată 
ieșiți din valea în care se află 
fabrica, aerul se luminează. 
„Avem aici tot ce ne trebuie: 
canalizare, apă curentă, gaz, 
câteva mici magazine aproa
pe,- și putem ajunge în cen-

Și locuitorii acestei case, departe de marginea drumului, sunt tot 
orășeni cu acte <

tru când avem nevoie, sunt 
autobuze din oră în oră”, 
completează el. „Depinde cum 
privești lucrurile, e bine la 
noi, mai avem ceva prin 
curte, dar ne lipsesc destule 
dintre elementele de confort 
de la oraș. în plus, aici „te 
vede satul”, trebuie să-i res
pecți regulile și obiceiurile”, 
spune Carmen, abia ținându- 
și doi prichindei nerăbdători.

în Boș, Nicolae Moise se 
întoarce de la coasă. Se 
grăbește la slujbă. „Suntem 
boșeni din tată în fiu, suntem 
țărani, dar apropierea de oraș 
ne-a adus și bune, și rele. 
Locuri de muncă, nu ne-am 
bazat numai pe ce câștigam 
din pământ, dar apropierea’ 
de oraș ne-a stricat obice

iurile”. .
în Groș au mai rămas 49 . j 

locuitori. Aici, chiar la stra
da principală, sunt mai multe 
case de vacanță decât locuințe 
vechi, dar drumul asfaltat se 
termină imediat după ieșirea 
din Boș. „Oricât am încercat 
să acope,rim cu verdeață, pra
ful de pe drum tot ajunge 
aici”, spune una dintre nou- 
venitele din sat.

Fiecare dintre locuitori are 
propria sa părere despre sta
tutul său: orășean sau țăran. 
Fiecare a ales, din motive di
verse, să locuiască în zonele 
din jurul centrului urban al 
Hunedoarei. Câțiva regretă 
alegerea, dar cei mai mulți 
acceptă situația, ba chiar se 
bucură de ea.

PASHKA TA CONTEAZĂ: Cât de orășeni vi simțiți locuind, totuși, la saț?

Ladslau Fere>*cz

Eu și fratele meu am 
copilărit aici, dar a- 

cum vrem să vindem ca
sa, ne mutăm în altă loca
litate. chiar... la oraș. 
Mulți dintre cei vechi au 
plecat de aici. Nu mi-am 
pus problema că suntem 
săteni sau orășeni, sun
tem aproape de oraș.
Eor™ Bahaaas

Suntem orășeni. Locuim 
aici din 1989 -1990, cei 

șase copii au făcut școala 
în Hunedoara, avem și 
nepoți. E mai greu cu 
transportul, că nu sunt 
decât patru curse pe zi, la 
orele când merg copiii la 

I școâlă sau oamenii la 
lucru.
Anka Pop

Stăm pe strada Carierei
16 familii, nu avem 

apă, nu avem canalizare, 
iar mașinile mari care 
trec toată ziua pe drum 
ne zguduie pereții. Degea
ba suntem atât de aproape 
de centrul Hunedoarei, 
dar nici la țară nu putem 
spune că stăm.
Lxiana Ursu

Am venit aici de opt ani 
și suntem chiar... la 

oraș. Nu ne lipsește ni
mic, avem apă curentă, 
canalizare, gaz. Și, mai 
ales, aer curat și liniște. 
Orașul, cu blocurile lui, 
îmi pare prea strâmt 
acum.

Suntem săteni, chiar 
dacă avem'buletin de 

oraș, dar asta am fost 
toată viața, de ce am vrea 
acum să ne considerăm 
altfel?! Oricum, nu aș 
schimba viața mea pe cea 
a unui orășean get-beget.

Sunt boșan din generate 
în generație. Chiar 

dacă lucrez la oraș. Id 
țăran sunt, vedeți, 
la coasă. Oricum, 
aici ce ne trebuie, 
da viața asta pe 
bloc.

HAcndtr ta a__  . —

mailto:dana.inan@informniedia.ro


CUVÂTO Stadionul Jiul, iar în pericol?
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• Handbal. Ieri, la sediul Federației 
Române de Handbal a avut loc tragerea 
la sorți a meciurilor din Liga Națională de 
handbal feminin. Conform tragerii, în pri
ma etapă, din 1 septembrie, Cetate Deva

* va juca în deplasare cu CSM Sibiu. (V.N.)

• Cupa Primăriilor. Sferturile de finală a 
i Cupei Primăriilor la fotbal se vor desfăș-
' ura în 15 iulie după următorul program:

Stadion CFR Simeria, Sargeția Bretea 
Română - Brănișca; Venus Șoimuș - FC 
Turdaș. Stadion Certej: Voința Ilia - Șoi
mul Băița; Petito Băcia - Poiana Rușcă 
Ghelari. (V.N.)

Tudorache - la Minerul Lupeni
Lupeni (V.N.) - Marin Tudorache, fostul 

antrenor de la Jiul, va prelua cât de curând 
funcția de antrenor principal al echipei din 
liga a doua, Minerul Lupeni. El îl va înlocui 
astfel pe Dan Mănăilâ, care a plecat supărat 
de la Lupeni. Tudorache va semna un con
tract pe o perioadă de trei ani și-l va avea 
ca antrenor secund pe fundașul Ciprian Lu
ca. „Nu am lămurit încă lucrurile cu fostul 
antrenor Dan Mănăilă, căruia va trebui să-i 
mai dăm niște bani. De aceea Tudorache va

> deține deocamdată funcția de director tehnic. 
Cu Mănăilă însă problema va fi rezolvată 
foarte curând, așa că Tudorache va putea fi 
numit principal”, a declarat președintele 
duhului Minerul Lupeni, Cornel Resmeriță. 
El a mai afirmat că obiectivul „Minerului” 
în noul sezon este clasarea în primele 8 
echipe. „Dorim să realizăm o echipă compe
titivă, iar despre promovare nu cred că este 
cazul să vorbesc”, a precizat Resmeriță. Mai 
twtrthe precizat că Minerul Lupeni l-a pier-

> dut în această săptămână pe atacantul 
Lucian Itu, care a plecat la Internațional 
Pițești împreună cu tehnicianul Dan 
Mănăilă.

■ După ce a fost despă
gubit, un petroșănean 
revendică o suprafață de 
teren a stadionului.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Petroșani - Ion Popa, un 
localnic din Petroșani, soli
cită municipalității resti
tuirea unei suprafețe de teren 
pe care se află mai multe 
obiective de interes public, 
între acestea se situează și 
terenul de fotbal pe care 
evoluează Jiul Petroșani. Deși 
a fost despăgubit de stat pen
tru suprafața de teren de care 
a fost deposedat în trecut, 
omul a considerat că are 
dreptul de a-și cere pământul 
înapoi și a chemat adminis
trația locală în instanță. Curi
os, acesta a primit o sentință 
favorabilă pentru una dintre 
parcelele pe care le revendică.

O nouă gală „Fight League"
■ Sala Constructorul 
va găzdui în 20 iulie 
partide de kick-boxing 
si MMA.

Ciprian Marinuț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Hunedoara - Reacția exce
lentă a publicului la primele 
șapte 'gale de tip „Fight 
league” (Liga Luptătorilor), 
desfășurate la Deva, Hune
doara și Geoagiu, l-a deter
minat pe promotorul Cristi 
Miclea să organizeze o nouă 
ediție în data de 20 iulie la 
Sala Constructorul din Hune
doara. Gala va conține cinci 
meciuri de kick-boxing și

Secretarul Primăriei Petroșa
ni, Adrian Negoe, consideră 
că instanța care a judecat 
acest dosar nu a analizat și 
documentele care arată că Ion 
Popa a fost despăgubit de 
către fosta RAGCL pentru 
teren și s-a făcut recurs la 
sentință. „Judecătorul a apre
ciat că trebuie reîmpro- 
prietărit cu terenul pe care 

unul de tip MMA (Mix Mar
tial Arts) care i-au cucerit la 
edițiile anterioare pe specta
tori. Pentru cei care încă nu 
știu, în luptele de tip MMA 
sunt permise majoritatea 
tipurilor de lovituri și lupta 
la sol.
Tăurașul vs. Francezul

Meciul-eveniment al galei îl 
constituie întâlnirea dintre 
Ghiță Lazăr, din Oradea, zis 
Tăurașul. care a luptat și la 
gale de tip local kombat, și 
hunedoreanul Ghiță Ioniță, 
poreclit „Francezul”. „Pe lân
gă acest meci care va fi cu 
siguranță punctul culminant 
al galei, avem ca invitați pen
tru a lupta sportivi foarte 

este amenajată parcarea de la 
Stadionul Jiul, dar noi am 
făcut recurs pentru că a fost 
despăgubit. Acum pe rol mai 
este o acțiune în care cere și 
o porțiune din terenul de fot
bal al echipei Jiul”, a declarat 
Negoe.

Pe de altă parte, dacă 
municipalitatea va fi totuși 
obligată de instanțe să resti

Hunedorenii sunt atrași de asemenea partide (Foto: CL)

bine cotați din București, 
Timișoara, Arad, Lugoj, Iași 
și Deva. Sunt sigur că spec
tacolul va fi total. întrucât 
luptele se anunță foarte 
dure”, afirma Cristi Miclea, 

tuie terenurile, o ultimă cale 
de atac este solicitarea despă
gubirilor acordate în acea 
perioadă, actualizate cu rata 
inflației, sume care s-ar ridi
ca la valori considerabile. 
Secretarul general al clubului 
Jiul Petroșani^ Marian Spiru, 
a afirmat că nu se pune pro
blema ca terenul de joc să fie 
înstrăinat.

promotorul galei „Fight 
league”. Prețul unui bilet pen
tru cele șase meciuri ale 
căror runde vor fi prezentate 
de animatoare super-sexy va 
fi de 200.000 lei vechi.

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

Business 
Services

Cu 4 FlIR/lună. nnntni anelurile către 5 numere Orange favorite, oricând, și către 
uriue număr uranunm wHHknnnaveți.
k primele 15G i te minute ia fi u4 MlR/minut
« unnatuarete tou ere mu iute gratuit

Promotional înnrimele?1 luni-
k ivate cele oUU ue minute gratuit 
t apeluri naționale la tarifele din rețea

Iar cu ahnnamentele nentru internet, începând de la 5 EUR/lună, 
uteria se prelungește ia ue iurii.

Știm că în orice afacere, mai ales la încăput fiecare oportunitate contează. 
De aceea urange este priniui care va ufera Business Start, un abonament dedicat 
firmelor mici.

> ii'jj mi i>: c.» g O, ii i ti[«»A,«. j i seu >
Fă-;! un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu mi- 

o 'ur.ă ș1 part-cipă ia concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau 
te-o :a sed-u redacției dm Deva, str 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromn), până în 23 
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PE SCURT Mai bine să se lase de fotbal■ • în Scoția Echipa FC Barcelona va efec
tua un stagiu de pregătire la Saint 
Andrews, tn Scoția, în perioada 23-28

I iulie, a anunțat clubul catalan, citat de 
AFP. FC Barcelona va disputa cu această 
ocazie două meciuri amicale, la 26 iulie 
cu Dundee United și la 28 iulie cu Hearts 
of Midlothian. Jucătorii catalani se vor 
antrena la bazele Universității Saint 
Andrews-, cea mai veche universitate exis
tentă în Scoția.

înlocuire
Petroșani (MF) - Fos

tul tehnician al Jiului 
Petroșani, Marin Tudo- 
rache, va prelua funcția 
de antrenor principal al 
echipei din liga a doua, 
Minerul Lupeni, înlo- 
cuindu 1 pe Dan Mă- 
năila.

Tehnicianul va semna 
un contract pe o perioa
dă de trei ani și-l va a- 
vea ca antrenor secund 
pe fundașul Ciprian Lu
ca.

Bătut
Scheveningen (MF) - Vic

tor Hănescu a fost în
vins, în runda inaugu
rală a turneului challen
ger de la Scheveningen 
(Olanda), cu 3-6, 7-6 
(11/9), 6-3, de olandezul 
Peter Wessels.

Victor Hănescu (Foto: epa)

Nicolas Anelka 
(Foto: EPA)

Nu pleacă
Botton (MF) - Ata
cantul francez Nico
las Anelka ar urma 
să rămână încă un 
sezon la Bolton 
Wanderers, conform 
site-ului oficial al gru
pării engleze, infor
mează AFP.
Numele atacantului a 
fost menționat în 
ultimele zile în legă
tură cu un transfer la 
Arsenal, unde l-ar fi 
putut înlocui pe 
Thierry Henry, plecat 
la FC Barcelona, 
însă Anelka a expli
cat că a discutat 
despre această situa
ție cu antrenorul său, 
Sammy Lee,

■ loan Sdrobiș îi reco
mandă lui Dorinei Mun- 
teanu să renunțe la acti
vitatea de performanță.

Petroșani (MF) - Managerul 
echipei Jiul Petroșani, loan 
Sdrobiș, a declarat, marți, că 
antrenorul formației FC Vas
lui, Dorinei Munteanu, aflat 
încă în activitate ca fotbalist 
la vârsta de 39 de ani, ar tre
bui să renunțe la cariera de 
jucător și să lase locul tine
rilor.

„E o prostie să-ți faci echi
pă din jucători bătrâni. De 
exemplu, Damian Militaru, 
gata, și-a pus ghetele în cui,

S c pMie să faci >xb.lpă din 
bătr&ni

Ioan Sdrobiș

este antrenor secund. Cred că 
același lucru ar trebui să-l 
facă și Dorinei Munteanu, să 
lase loc tinerilor”, a spus loan 
Sdrobiș.
Supărat pe Hagi

Oficialul echipei din Petro
șani a afirmat că nu-i va trece 
supărarea pe antrenorul Ste
lei, Gheorghe Hagi, pentru 
faptul că l-a trimis pe fun
dașul Mihai Pintilii înapoi la 
Jiul. „Gheorghe Hagi ca an-

Este mulțumit
Craiova (MF) - Antrenorul Universității 

Craiova, Florin Cioroianu, s-a declarat 
mulțumit de cele trei transferuri făcute de 
gruparea „alb-albastră” în această vară, 
Andrei Prepeliță, Ciprian Tănasă și Sapce 
Dilevski, despre care spune că vor deveni 
titulari de bază în echipa sa.

După șase partide amicale disputate în 
pauza competițională, cei trei jucători 
achiziționați de Universitatea au reușit să 
intre în vederile antrenorului Florin 
Cioroianu.

Burcă va
București (MF) - Noua achi

ziție a echipei Energie Cott
bus, fundașul Ovidiu Burcă, 
va fi supus unei intervenții 
chirurgicale din cauza unei 
inflamații la peroneu, a anun
țat medicul echipei germane, 
Hartmut Tamke, după ce l-a 
consultat pe fotbalist, scrie 
Lausitzer Rundschau.

„îi vom face lui Burcă o in-

Cel mai, cea mai... Reprezentati

Lituanianul Vaitkus, în stânga, nu poate continua Turul Franței 
după o nefericită accidentare (Foto: epa)

Posibil acord cu Inter
Roma (MF) ■ Impresarul 

Ioan Becali a declarat, într-un 
interviu la postul italian Sky, 
că fundașul Cristian Chivu va 
merge la Internazionale Mi
lano, dacă AS Roma va 
ajunge la un acord cu gru
parea milaneză în acest sens, 
subliniind și faptul că pentru 
el contează foarte mult cuvân
tul patronului Massimo Mo- 
ratti.

„Pentru mine, cuvântul lui 
Moratti valorează cât un con
tract. Chivu va merge la In
ter, dacă Roma ajunge la un

va Braziliei din 1970 a fost desemnată, 
într-un sondaj al publicației World So
ccer, drept cea mai bună echipă din 
istoria fotbalului, în timp ce golul mar
cat de Diego Maradona în meciul cu 
Anglia, de la Cupa Mondială din Mexic, 
a devenit cea mai frumoasă reușită.

(Foto: EPA)

Genialul Kaka ar putea sâ îl aibâ 
aproape pe fratele său mai mic, 
la campioana Europei, AC Milan

(Foto: EPA)

La vârsta de 39 de ani, Dorinei Munteanu aleargă încă după minge pe „dreptunghiul verde" al 
gazonului. Oare până când va reuși? (Foto: epa)

trenor nu are nicio treabă cu 
fotbalul, ca fost jucător, jos 
pălăria. Incredibil, l-a ținut o 
lună pe Mihai Pintilii și acum 
l-a trimis la noi. Eu mă bucur 
pentru că este un câștig pen
tru Jiul Petroșani, iar de 
miercuri va reveni la antre

fi operat
complexă, după care îl vom 
opera, cât de repede se poate, 
pentru a putea fi apt de joc în 
cel mai scurt timp”, a decla
rat Tamke, care nu a precizat 
cât timp va lipsi Burcă de pe 
teren.

Potrivit sursei citate, infla- 
mația peroneului a fost cau
zată de o plăcuță de metal pe 
care medicii români i-au in-

acord cu ei. Dacă nu, rămâne 
la Trigoria. Moratti mi-a spus 
o cifră și mi-a spus că are ne
voie de băiat, dar a pus con
diția ca gruparea romană să 
fie de acord. M-a deranjat că 
s-a spus că am luat bani de 
la Moratti. Nu putem glumi 
cu așa ceva, cum pot lua un 
comision de la un club sau de 
la președinte când eu nu știu 
dacă jucătorul va merge aco
lo?”, a spus Becali, citat de II 
Mesagero.

Becali a dezmințit infor
mațiile din presa spaniolă

În așteptarea fratelui
Milano (MF) ■ Conducătorii 

clubului AC Milan vor să-l a- 
chiziționeze pe fratele mai 
mic al brazilianului Kaka, Di- 
gao, care evoluează la forma
ția Rimini, în liga a doua ita
liană, a anunțat, marți, coti
dianul Gazzetta dello Sport, 
citând Marca. Izecson Dos 
Santos Leite Rodrigo Digao. 
în vârstă de 21 de ani evolu

namente, dar Hagi a greșit. 
Dacă se va răzgândi și îl va 
vrea înapoi, va trebui să vină 
la mine la ușă cu contractul 
de joc semnat și cu banii în 
cont, altfel nu cred că mai 
avem ce discuta”, a precizat 
loan Sdrobiș.

în urmă cu patru luni, în tim
pul unei alte intervenții chi
rurgicale.

Ovidiu Burcă a fost trans
ferat în această vară de la FC 
Național la Energie Cottbus, 
în timpul cantonamentului de 
la Oberhof, cu noua sa echipă, 
Burcă s-a plâns de dureri pu
ternice la peroneu, starea sa 
de sănătate înrăutățindu-se în 
ultimele zile.

Deget fracturat c
Gând (MF) - Ciclistul litua

nian al echipei Discovery 
Channel, Tomas Vaitkus, și-a 
fracturat degetul mare de la 
mâna dreaptă în busculada 
provocată la finalul celei de-a 
doua etape a Turului Franței 
și nu va putea continua între
cerea. Oficialii echipei au a- 
nunțat că Vaitkus (25 de ani) 
a fost supus unei intervenții 

conform cărora se va întâlni 
cu directorul sportiv de la 
Real Madrid, Pedrag Mijato- 
viei. „Mijatovici m-a sunat 
chiar și ieri și i-am spus pen
tru ultima oară că Real nu ne 
interesează. Chivu preferă să 
joace în Italia”, a spus Becali, 
care a menționat că fratele 
său, Victor, se va întâlni 
miercuri cu oficialii de la AS 
Roma: „Se va întâlni cu Da
niele Prade (n.r. - directorul 
sportiv de la AS Roma), dar 
eu nu voi merge, decât dacă 
e nevoie de un sfat în plus”.

ează pe postul de fundaș cen
tral și în sezonul trecut a ju
cat în șase meciuri pentru Ri 
mini, echipă la care s-a trans
ferat în această vară mijlo
cașul stelist Sorin Paraschiv.

Sursa citată anunță că mi
lanezii se gândesc la această 
variantă pentru a-1 putea con
vinge pe Kaka să rămână la 
AC Milan rhmă cp inlpmatuwio.

Stagiu în Austria

Echipa de fotbal Jiul Petro
șani va pleca, în cursul zilei 
de duminică, într-un turneu 
de pregătire în Austria, unde 
va susține o serie de cinci jo
curi cu caracter de verificare.

Burcă - în alb - nu poate scăpa 
de cuțit, pe fondul unei infla
mații a peroneului (Foto: epa)

chirurgicale, după ce degetul 
mare de la mâna dreaptă a 
fost fracturat în cinci locuri.

„Turul Franței s-a terminat 
pentru el. Este o veste dură, 
deoarece era extrem de moti
vat și fericit că participă pen
tru prima oară la această în
trecere”, a declarat Dirk 
DeMol, director sportiv al for
mației Discovery Channel.

Moratti va negocia pentru Cristi 
Chivu (Foto: EPA)

lul brazilian a primit o ofertă 
de transfer de la Real Madrid.

Cotidianul spaniol AS a 
scris că gruparea Real Madrid 
este dispusă să-l transfere de 
la AC Milan pe brazilianul 
Kaka, pe care vrea să-I trans
forme in cel mai bine plătit 
fotbalist din lume, aferindu-i 
un salariu anual de nouă mi- 
linorta Ha aiim nat
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OFERTA VERII

VARA

TEMPERATURA
CORPULUI CRESTE

Vând ap. 3 camere (05)

Cuplul verii 2007

IARNA

TEL: 0743 833 880
In piețele din deva, hunedoara și petroșani

Vând ap. 2 camere (03)

• Orăștie, str. Mureșului rear Micro 2), 
bL 18 sc H. ap. 40, etaj L îmbunătățiri, 
centrală termică gresie, faianță preț nego- 
aabiLTeL074i «.(5/lHj)7)

iau 
sjr

• 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)
• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă, parchet, 
gresie, faianță, baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• Deva, et 1, parchet, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron, tel. 215212. (Al)
• dec, st 60 mp, et 1, zona Gării, preț 46.500 euro, 
tel. 0740/210780. (Al)
• dec, balcon, parchet, gresie + faianță st 55 
mp, et. 3/4, zona I. Maniu, preț 150.000 ron, tel. 
0742/019418. (Al)
• in circuit, zonă bună liniștită et 2/4, bloc de 
cărămidă balcon, contorizări complete, preț 
120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, contorizări, 2 balcoane, et 1, zona Gării, 
preț 46500 euro, tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Aii

• Dada, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et. 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. <A2)

• AL Jiului, et. 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• BrL luliu Maniu, semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

a • semidec, parchet bucătărie, baie, reparti- 
r 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)
• urger arcuit ■ ucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

romimo.ro
L«£MU|

vara aceasta reclama ta în Cuvântul liber
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• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd. 
Decebal, preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• zona Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
cu 2 balcoane, contorizări totale, parchet, gresie, 
faianță, bine întreținut, preț 160.000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
52 mp, zona pieței centrale, etaj 1, bine 
întreținut, contorizări totale, vedere la stradă 
fără modificări, preț 139.000 lei negociabil, tel. 
0788/165703,232808,0745/302200. (A4)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, tip logie, vedere 
la bulevard, bine întreținut, contorizări, fără 
modificări, igienizat, preț 43.000 euro negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702,232808. (A4)
• urgent, apartament 2 camere bid. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică termopan, ușă 
metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808. 
(A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg„ 0740/317314. (A9)
•dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- | 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva 
preț 145.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A101

I

• ap, 2 camere, urgent, Deva, 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, 
0740/317.314. (A9)

• dec, et 2, zona Lie. Auto, sup. 98 mp, preț 
75.000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• dec, CT, 2 băi, balcon, parchet, gresie + 
faianță st 90 mp, zona Bălcescu, et. 1, preț 62.000 
euro, neg., tel. 0742/019418. (Al)
• circuit M. Kogălniceanu, et 3/4, balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 164.000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• Carpați, dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P.semidecom., baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• 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 MârățtL 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 62J00 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 bă, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (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. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Brad, Cuza Vodă, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, posibilitate ae privati
zare, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10Î

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• urgent, apartament 3 camere în zonele: bid. 
Decebal, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se oferă 
de la 160.000 lei, până la 230.000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0730/474275, 
0740/535095,232808. (A4)
• dec sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă,- tel. 0740/317.313. 
A9)

Vând ap. 4 camere (07) ON

■ Deva, zona Progresul, et. 1, contorizări, 
informații la Cimitirul Reformat (POLI), (nr. 
1/05.07.2007)

• etaj 1, zonă centrală in apropierea pieței 
centrale, decomandate, centrală termică 
termopane, informații la telefon 
0723/504858 (nr. 3/034172007)

• dec, zona împăratul Traian, eL 2, hol, 16 mp. 
parchet, CT, 2 balcoane, 2 băi, st 110 mp, garaj și 
boxă sub bloc, preț 94.000 euro, tel. 0726/710903. 
(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)

va fi doar 50 de lei + TVA! 
Cu bani putini, poți câștiga bani multi!

Mihaela Stroia 0720 - 400 438
Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

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

Vara asta, aprinde
dragostea din tine!
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 
suplimentare la tel.0254/ 21 1 275, int. 8834.
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• decomandate, etaj 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. 231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• cu garaj, scară interioară, 150 mp, Deva, CT, 
termopane, stil occidental, preț 110.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)

Dacă formați ki 
cuplu? aveți ceva 
poze de arătat, 
acum este 
momentull Vă 
facem vedete ȘJ 
vă răsplătim 
pentru asta! 
Trimiteți o fo
tografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact pe 
adresa .Cuvân
tul liber' Deva, B- 
dul 22 De
cembrie, nr.37A, 
clădirea Cepro- 
min, parter, sau în 
format electronic 
la adresa de mail: 
sanda.bocaniduai 
nfornirnedia.ro ih 
perioada 3 iulie— 
2 august, iar tn 27 
august vă alegeți 
cu 200 lei! 
Câștigătorii vor fi 
departajați atât 
pe www.huon.ro. 
sub forma votului 
electronic, cât și 
prin intermediul 
taloanelor 
apărute în 
„Cuvântul liber", 
în perioada 3 - 
25 august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara asta!

*
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• 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, bucătărie, teren în 
total 1600 mp, canalizare, apă gaz, ocupabilă 
imediat preț 100.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, garaj, teren 1300 
mp, complet mobilată și utilată în Batiz, preț 
210.000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• ivgent ei Oeva 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
• casă lemn, ST - 1 ha, preț 15.000 RON, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. ’

romimo.ro
nfornirnedia.ro
http://www.huon.ro
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S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A
Membra a Or up uf ui I- inanciar Carpatica 
Adresa Sir Autogarii nr.1. Sibiu, Romania 
Decizi© C N V M 1826/16.06.2003
R C J 32/1000/2.2! /1 <1Q6.
C U I. 8240700. Cap. Sqc. 1.401.000 lei

AGENȚIA HUNEDOARA
B-dul Dacia m.9,bl.AV2.in manta Băncii Carpatica

Tel/Fax: 0354/802725,0788/337437,0729/110892
Intermediază VANZARI-CUMPARARI ACȚIUNI

_______________________________
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ANGAJEAZĂ
UNIVERSITATEA „ALMA MATER" sibiu
Al 1 PRIZAI A prin Hotărârea de Guvern nr 916/11 august 2005

HUNEDOARA

TreiaruRedecaȚitațe: 
Prestige, Standard si Rustic. 
mi: 15-21 mm. Lunaimi: 300 - 150(

Simeria, Str. Cuza Vodă nr. 26
Telefon: 0745 231107

Tel./Fax.- 0254 26322; 0254 263102; 0254 263103 
office@liniaris.ro 

http://www.liniaris.ro
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• șl teren 5 ari, Crișcîor, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. București, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• șură, grădină, 2 ha teren, Hertești, preț
atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366. 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• In Rom, Dealul Tantui, Brad, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, .0788/158.483, 
(A10)
• 5 camere+dependințe, com.RIblța, str. Dumb
rava, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0768, (Axu)

Cumpăr casă (14)

• casă cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imedlattel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• vilă deosebită, In Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garai 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută. Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• urgent, casă zona Bejan, cu 3 camere, bale, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st • 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună, sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență, 
preț 140.000 ron neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702.0254^3280.' (A4)

Vând garsoniere (19)

• urgent, decomandată 38 mp, zona Progresul, 
bloc nou cu gara]. Tel. 0745/253413. ,<T)

ÎMPREUNĂ ÎNAFACER

m71> 330025 DEVA< |< ’TE& Tel. : 0254/2 13510
■ * Fax ; 0354 / 811583STAMPlt|§Jh) e-mail : stamprod@rdsllnk.ro 

Print publicitar de mari 
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Sunați acum pentru cea mai bună ofertă! ~
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Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

Achiziții publice în colaborare cu 
Institutul Român de Training

înscrieri xilzlie, îotre orele 9-16. în 
limita» Jocurilor disponibile, pflnfi 1» 
data de: 16.07.2007

Adresa Deva, Bdtai 22 Decembrie Nr*  37 A

închirieri auto 
începând | 
de la prețul deE

IW8 S? de lei

CONDUCĂTORI AUTO categ.B, C
§

pentru distribuție produse alimentare.1

SALARIU MINIM 250 EURO
CV-urtle se aepun la adrei 
str.George Barițiu, nr.13,

sa fim 
sau la

iei: 
fax:O

o
254/219300.

• zona Dade, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• balcon, parchet, contorizărl, ST 33 mp, et 1, 
preț 98,000 RON, neg., tel. 0742/019418. (Al)
• contorizărl, parchet laminat, gresie, faianță 
balcon, mobilată et. 3, zona Bejan, preț 66.000 
lei, tel. 0745/639022,0726X316796. (Al)
• dec, contorizărl, P+G+F, ST 43 mp, zona 
Astoria, preț 125.000 ron, tel. 0745X639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona ștrand, balcon închis, contorizărl, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• urgent,zona Mărăști,etaj intermediar, balcon, 
contorizărl, preț 90000 RON, neg., tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent, zona Bejan, etaj intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• urgent, zona Miorița, etaj intermediar, balcon 
închis, contorizărl, 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 Kogâlnlceanu, stare bună, termopan, 
ușă metalică gresie, faianță, contorizărl, repar
titoare, bloc nou de cărămidă ocupabila foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,232808,0740/535095 -44)

Cumpăr garsoniere (20)
• uraen jarsonlert in zonele: Gojdu, Progre
sului?bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000. 
lei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
^suprafață tel. 0740/535095, 0730/474275,

• doc, zone Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740X317314 
(A9)

Vând terenuri (21)

o Intravilan In Deva, str, Al. Cascadei, prelun
girea Vulcan, 2579 mp, preț 20 euro mp. Tel. 
0721/440271, (T)

• In Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, 
utilități, preț 40 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 600 mp 
parcela, FS 20 mp, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004.(Al)
• teren In Deva, zona Eminescu ■ Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 19 euro la 
30 euro/mp neg., teren parcelat, acte la zi tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808. (A4)
• teren Intravilan în Deva, zona Service 700, 
suprafață de 2800 mp, deschidere de 16 m, 
utilități, apă, gaz, curent, canalizare, poziție 
deosebită, preț 30 euro/mp, tel. 0740/535095,

■ 0788/165702,0254/232808. (A4)
• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de 
la 13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776,

Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 03 ha, DN1, la 5 km distanță de Metro-Ploiești, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodești, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 6 ha, Blăjeni, preț atractiv, 
tel:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție casă 

' vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/168.483. (A10)
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• Intravilan, 4000 mp, în comuna Bălța (In 
spatele Mănăstirii). Informații la telefonul 
0268/360647. (nr. 2/06.07.2007)

• 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. 
(T)
• in Băda, ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (AO)

Bauen sie sich ihr 
internaționalei 

Geschăft auf! Moderne 
ș B ii rotat igkeit von 
§ zu Hause!

www.future-bizz.info

S.C. CU SEDIUL 
ÎN MINTIA

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare teren intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

Vând locuri de veci (23)
o vând loc de veci în cimitirul de pe str. M. 
Emlnescu, pentru 2 locuri, telefon 0721/819189. 
(T)

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

Imobile chirii (29)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, 70 mp, parter, amenajat, ieșire stradă 
50.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală In Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• am o elevă în gazdă, primesc încă o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007. Tel. 212865. (T)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, zona Dacia, mobilat, utilat complet, preț 
150 euro. Tel. 0720/462263. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată preț 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• ap. 2 camere, Deva, mobilat, preț 150 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• spațiu comercial, Deva, zona piață 50 mp, CT,. 
termopane, bun pentru birou, cabinet, sau firmă 
preț 500 euro/lună, tel. 0722/564004. (Al)
• bd. Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
prej 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661.

• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro 
+ garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• M. Emlnescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• se închiriază - urgent ■ casă în Deva, zona 
Horia, construcție nouă, P+E, 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă amenajat, 2 băi, 2 
terase, ideal pt. firmă depozit en gros, sediu 
firmă preț 1600 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabiI 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 șl 
compartimenta, tel. 231,800,0740/317314 (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231300,0740/317J14. (A9)

fiOMPETXOL

ROMPETRQL DOWNSTREAM este o companie membra a GRUPULUI ROMPETROL, 
principalul grup petrolier privat din Romania si operează peste 110 de statii de distribuție 
carburanți proprii si 150 puncte de distribuție închiriate pe intreg teritoriul României.

ROMPETROL DOWNSTREAM recrutează

AGENT RELAȚII CLIENTI 
ORASTIE

Responsabilități:
• Furnizarea informațiilor si promovarea serviciilor de creditare Rom petrol Downstream
• Colectarea informațiilor necesare in vederea încheierii contractelor
• Colectarea plătitor făcute de clienti si tinerea evidentei facturilor plătite
• Asigurarea suportului necesar clientilor pentru buna derulare a contractelor

Cerințe:
• Studii rnedii sau superioare
• Experiența anterioara in vanzari directe, promoții constituie un avantaj
• Bune cunoștințe de operare PC (Word, Excel)
• Bune abilitați de comunicare si organizare

Persoanele interesate de aceasta oportunitate sunt rugate sa trimită un Curriculum Vitae 
ia numărul de fax 021/206.75.40 sau pe adresa e-mail anaaiarittromoetrol.com cu 
mențiunea ‘Oraștie ARC”. I

mailto:office@liniaris.ro
http://www.liniaris.ro
mailto:stamprod@rdsllnk.ro
hitpiftvwiKrasibiii.ro
morsi%25c2%25aeimsibiu.ro
http://www.future-bizz.info
anaaiarittromoetrol.com
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CAUT PERSOANE PEHTIRU ACTIVITATEA DE:
- Agent de marketing pentru pensii private obliga
torii pilonul II
- Agent vânzări credite pentru nevoi personale
OFERIM:
- Câștiguri consistente într-o perioadă scurtă de timp
- Program flexibil
- Posibilitate carieră
Informații: Grup Intercredit Deva, clădirea Coratrans (lângă 
Liceul Auto), camera 22, parter.
Telefon: 0747/115543.

'(102277)

Consiliul Local Hărău,
închiriază prin licitație publică două spații situate în satele 

Hărău și Banpotoc în suprafață totală de 99,45 mp, cu 
destinația „punct farmaceutic". Documentația referitoare la 
licitația publică și la spațiile destinate închirierii se poate 
studia la sediul Primăriei comunei Hărău, Str. Principală, nr. 
69, jud. Hunedoara, tel. 0254/233201.

(102766)

Altele (61)

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

Auto străine (37)

was*

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
climatizate, moderne. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/244)5)

• vând Audi A4, af 2003, motor 2000, benzină, 
extrase full extra, 114.000 km, unic proprietar 
sau schimb cu auto plus diferență. Tel. 
• .7270348. (T)

lind Ford 2002 foarte bun, full, 8200 euro, 

lor 445 cu cabină foarte bună și remorcă, 
20.000 ron, tel.0721/839999. (T)
• vând Opel Corsa, af 2002, adusă recent, 
extrase full, totul original, preț 4950 euro, nego
ciabil. Tel. 0744/125690, (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• societate comercială închiriază 
următoarele utilaje iitogrede uldoex- 
cavator, volă, excavator pe senile cupa 1 

■ mc, excavator Bob Cat șl autobasculantă 
V Bp Irac 16 tone. Relații la teL 0723/154204, 
T 0254/234448,(2/10X7)

• vând tractau» U650, combină Clas, presâ 
de ttcut baloțl pe ață, pluguri, grape, 
semănători pentru grâu sl porumb, tel 
0742/349357 sau 0254/246369. (nr. 06/07/07)

[ iese, accesorii (42)

• vând piese VW Passat variantă an 
fabricație 85, multe dintre piese sunt noi, 
ta 0720/948386. (nr. 5/06X7 2007)

Garaje (43)

• vând garaj, zona pieței centrale, Deva.
Tel. 0722/701557. (4/10.07)

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

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

Orăștie ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

IHa - Centrul de schimbare ă 
buteliilor

Hunedoara;
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Slntuhalm - SC Mureș Aliment

- Simerla ■ Librăria situată In 
Pța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
perenanele fizice.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculata Pentium III IBM, Windows 98, 
monitor, tastatură mouse, imprimantă matri
cială A4 Epson, fax Oii veți, calculator Pentium II. 
Deva, tel. 0752/206785. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 10 tone de fân, preț negociabil, 
informații la telefonul 07267115282. (nr. 
1/06X72007)

Altele (61)

• Ofer cu titlu gratuit circa 1000 mc sol 
vegetal de cea mai bună calitate, Str. 
Depozitelor, Deva, spre Sântuhalm, 
informații la telefonul 0729/009777. (nr. 
8/03X72007)

• vând ferme metalice pentru hale, grajd, 
fânaț, deschiderea 123 m, înălțimea 9 m, 
lățimea 70, informații la telefonul 
0722/876251. (nr. 3/04X72007)

Pierderi (62)

• Pierdut chei mașină GM cu telecomandă, 
in zona terasei Joii din Deva, ofer recom
pensă găsitorului, inf. la tel. 0720/868075 
sau 031/2009222. (7/0607X7)

Prestări servicii (72)

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

și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

Cerințe:

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

Oferim:

® program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel 
211275, int. 8813.
Persoană de contact: Radu Mureșan, 

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

(32135)

• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia. Belgia, Olanda, 

, Franța, Germania, Italia, Grecia.Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749^037504. (97302)
• ofer meditații engleză și franceză orice nivel la 
domiciliul clientului. Preț avantajos. Experiență 
10 ani în Canada și America. Deva, telefon 0254- 
223451. U) ■
• renaratii generale, acordaje orice tip de 
acordeon', tel. 0723/93320. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• firmă de distribuție angajează agent comer
cial pentru județul' Hunedoara. Relații ia tel. 
0722/728437,0722/582578. (3/10.07)
• îngrijitor clădiri, Vulcan, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• kinetoterapeut, Petroșani, 1 post, data limită
10.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• laborant determinări 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, 
intre orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații, 
determinată. Hunedoara. 1 post data limită 
10.07.. tei. 213244. între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan. 1 post, data limită
20 07. tel. 213244. intre o--ele 9-16.
• lăcătuș mecanic, determinată Hunedoara, 10 
posturi, data limită 31.07.. tel. 213244, între orele 
9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 10 posturi, data limită 
28.07., tpl. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva. 2 posturi, data limită 
20.07, tel. 213244, între orele 9-16.
»lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic. Hunedoara, 1/ posturi, data 
limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 15.07, tel. 213244,între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, perioadă determinată, Hune
doara. 1 post, data limită 25.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, perioadă determinată, Hune
doara, 4 posturi, data limită 29.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• lăcătuș metalic, Deva, 10 posturi, data limită 
13.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș montata. Deva, 9 posturi, data limită 
22.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• macaragiu, determinată, Hunedoara, 1 post, 
data limită 25.07,, tel. 213244, între orele 9-16.
• măcelar, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
11.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• măcelar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07.. tel. 213244, între orele 9-16.
• maistre construcții civile, industriale, Deva, 1 
post, data limită 30.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• maistru construcții civile, industriale, Deva, 1 
post, data limită 31.07., tel. 213244, intre orele 9- 
16.
• maistru industriile textilă, pielărie, Hunedoara, 
1 post, data limită31.07,tel. 213244, între orele 9- 
16.
■ maistru instalata în construcții, determinată. 
Hunedoara, 1 post data limită 31.07.. tel. 213244, 
între orele 9-16.
• maistru lăcătuș, construcții metalice. Hune
doara. 2 posturi, data limită 31.07., tel. 213244. 
între orele 9-16
• manager proiect Orăștie, 1 post data limită 
15.07., tel. 213244, intre orele 9-16.
• manichlurist Brad, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• manichlurist Hunedoara, 1 post data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• manichlurist Deva, 2 posturi, data limită 
05.08., tel, 213244, între orele 9-16.
• manlpulant mărfuri Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.07, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• manipulant mărfuri Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri Hunedoara. 3 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manlpulant mărfuri Orăștie, 10 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 13.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• mașinist la mașini mobile pentru transport 
Brad, i post, data limită 15.07. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• mașinist la mașini pentru terasamente Deva, 1 
post, data limită 12.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mașinist la mașini pentru terasamente Hune
doara, 1 post, data limită 15.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• mecanic auto Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244. orele 9-16.
• mecanic auto Hunedoara. 1 post, data limită 
31.07. Tel, 213244, orele 9-16.
• mecanic auto Lupeni, 1 post, data limită 15.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• medic veterinar. Hațeg, 1 post, data limită 1.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• montata pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montata placaje interioare și exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 16.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• montata subansamble Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 31.07, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• multiplicator șabloane croitorie Orăștie, 3 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.
■ muncitor recalificat în agricultură Petrila, 12 
posturi, data limită 1.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor 
Călan, 21 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele9-16.
• muncitor necallflcat în industria confecțiilor 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat în industria confecțiilor, 
Brad, 7 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat în industria confecțiilor, | 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncita recalificat în industria confecțiilor, i 
Orăștie, 30 posturi, data limită 30X17. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncita recalflat în silvicultură Hunedoara.
11 posturi, data limită 31X7. perioadă deter
minată. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• rendta aoaHcat !a amoataea
sc*oe  > serisoâoe Câar. 10 posturi, sx*
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Cu adâncă durere în suflete ne exprimăm regretul 
pentru pierderea celei care a fost cea mai bună 
vecină și prietenă, doamna

COVACI AGNETA
Bunul Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace. 
Nu o vom uita niciodată.

Familia Silvășan împreună cu vecinii din scara a 
IV-a a blocului B de pe str. Al. Patriei Deva.

Cu adâncă durere în suflet familia Hărăguș Fănel și 
Aghy anunță încetarea din viață a doamnei

COVACI AGNETA
o prietenă adevărată și cu un suflet nobil, care a plecat 
din mijlocul nostru în ziua de 9 iulie. înmormântarea 
are loc astăzi, 11 iulie, de la Capela Catolică Deva.

Dumnezeu s-o ierte.

• muncitor recalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide Hunedoara. 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide Vulcan, 2 posturi, data limită 
15.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncita recalificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf, Deva, 4 posturi, data limită 
14.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat la asamblarea, montare, 
pieselor Brad, 12 posturi, data limită 20.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncita recalificat la asamblarea, montarea 
pieselor Orăștie, 4 posturi, data limită 20.07, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Călan, 10 posturi, data limită 27.07. Tel. 
213244,.orele 9-16.
• muncita necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Călan, 9 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 9.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 17 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 3 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncita necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 2 posturi, data 
limită 16.07. Tel. 213244, orele 9-16,
• muncita necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 6 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 8 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 1 post, data 
limită 25.07, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 10.07, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 5 posturi,' 
data limită 29.07, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petrila. 2 posturi, data j 
limită 15.07, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• muidtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic faianță Petrila. 3 posturi, data 
limită 1X6 Tel. 2132«. orele 9 -16

scsae. coxr Bi; 1 cest. caca îr-ită 15Î7 TeL

(8/10.07)

(7/10.07)

• muncita necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri Călan. 1 post, data limită 20.07. 
tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri Deva, 4 posturi, data limită 22.07. 
tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri Hunedoara, 1 post, data limită 
19.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri Hunedoara, 4 posturi, data limită 
25.07. Tel. 213244, orele 9-16.'
• muncita necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri Petroșani, 10 posturi, data limită 
15.07. Tel. 213244,'orele 9-16.

• muncitor necallflcat la spargerea și tăierea 
materialelor Hunedoara, 1 post, data limită 15.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la spargerea și tăierea 
materialelor Petrila, 3 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muzeograf, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator calculata electronicși rețele, Brad, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operata calculator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post, data limită 13.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• operata calculator electronic și rețele, 
Lupeni,.1 post, data limită 14.07, perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator calculator electronic și rețele, 
Lupeni, 1 post, data limită30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• operator confecții industriale îmbrăcăminte - 
țesături, Hunedoara, 15 posturi, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
■ operata confecții industriale îmbrăcăminte ■ 
țesături, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• operata fabricarea mezelurilor, Hunedoara, 1 
post, data limită 30.07. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.
• operator mașini unelte semiautomate și auto
mate Hunedoara, 2 posturi, data limită 25.07, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operata prelucrare mase plastice Hunedoara, 
2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• ospătar Câlan, 1 post, dată limită 15.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar Deva, 2 posturi, data limită 28.07, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ospătar Deva, 3 posturi, data limită 20.07, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ospătar Deva, 3 posturi, data limită 26.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar Hațeg, 2 posturi, data limită 15.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospăta Hunedoara, 8 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar Orăștie, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar Petroșani 3 posturi, data limită 15.06 
Tel. 213244, orele 9-16
• ospătar Videau. 5 posturi, data limită 31X7. 
Tel. 213244. orale 9-16
• pa*v  Maredren. 2 posturi, data tnvtâ 31X7. 
Te-. 2132*4.  unse 9-16 
• pretec find. 1 ocsz. (rwâ 1ST Tei
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• Pe cont propriu. Ursul polar Knut, 
care a fost abandonat de mama lui și 
hrănit cu biberonul de un gardian al unei 
grădini zoologice din Germania, a fost 
despărțit de „tatăl", său adoptiv. Ursul a 
devenit prea mare, cântărește aproape 50 
de kilograme și trebuie să devină inde
pendent pentru a se putea integra în 
grupul urșilor.

Au lăsat amprente în ciment

Beyonce Knowles în „Aida"
Los Angeles (MF) - Cântăreața Beyonce 

Knowles va juca în adaptarea pe Broadway a 
operei „Aida” de Giuseppe Verdi, care va fi 

pusă în scenă de studiourile 
Walt Disney. Rolul Aidei a mai 
fost interpretat înaintea ei de 
cântărețele Toni Braxton și 
Michelle Williams. „Aida” este 
povestea unei prințese etiopi
ene capturate de un căpitan 
egiptean. Beyonce a mai jucat 
într-o adaptare a unei opere 
clasice, „Carmen” de Georges 
Bizet, o „hip hopera” produsă

de postul de televiziune MTV. Beyonce (25 
ani) se află într-un punct culminant al cari
erei sale. în ultimii trei ani, cântăreața a fost 
implicată și în producții cinematografice.

Beyonce
(Foto: EPA)

■ Actorii principali din 
„Harry Potter" și-au 
lăsat amprentele pe 
Bulevardul Hollywood.

Los Angeles (MF) - Daniel 
Radcliffe, Rupert Grint și 
Emma Watson, cele trei tinere 
vedete ale seriei „Harry Po
tter”, și-au lăsat, luni, ampren
tele în cimentul de.pe celebrul 
Bulevard Hollywood, așa cum 
au făcut-o înaintea lor staruri 
precum Marilyn Monroe și 
Humphrey Bogart, transmite 
AFP. Actorii și-au lăsat am
prentele mâinilor și ale pan
tofilor în cimentul proaspăt al 
unei dale din fața teatrului 
chinezesc Grauman, de pe cele
brul Bulevard Hollywood, la 
câțiva pași de teatrul Kodak 
unde în fiecare an sunt decer
nate premiile Oscar. „Este cu

Antrenat de 
nepalezi

Londra (MF) - Prințul 
Harry, al treilea în ordi
nea succesiunii la tronul 
Marii Britanii, se antre
nează alături de Gurkha
- o brigadă specială de 
militari nepalezi renu
mită în armata britanică
- pentru a-și îmbunătăți 
calitățile de luptător. 
Prințul face antrenament 
timp de câteva zile îm
preună cu batalionul al 
treilea din regimentul 
Royal Gurkha Rifles în 
Brecon Beacons, Țara 
Galilor. Luptătorii Gur
kha sunt renumiți pentru 
puterea și curajul lor.

Vaccin aprobat
Londra (MF) - Labora

torul american North
west Biotherapeutics a 
anunțat, luni, că a primit 
autorizația de a co
mercializa în Elveția pri
mul vaccin împotriva can
cerului la creier. Medica
mentul „DCVax-Brain” 
este fabricat în Statele 
Unite. Laboratorul va în
cepe să fabrice medica
mentul din al treilea tri
mestru al anului 2007.

Kidman (Foto: epa)

Si-a scos sora
A

Londra (MF) - Cântărețul 
James Blunt a fost la un mo
ment dat dependent de licita
ții online. El a declarat într-un 
interviu pentru revista GQ: 
„Gel mai idiot lucru pe care 
l-am făcut vreodată a fost să- 
mi vând sora pe eBay (...)

Vânătoare 
de averi
Los Angeles (MF) -
Nicole Kidman va 
juca rolul unei 
vânătoare de bărbați 
bogați în comedia 
romantică „Monte 
Carlo", bazată pe 
romanul „Head
hunters" scris de 
Jules Bass. Kidman 
va interpreta rolul 
unei profesoare care 
pleacă împreună cu 
două prietene la 
Monaco, unde cele 
trei pretind că sunt 
femei bogate, în 
speranța că vor 
nimeri peste niște 
bărbați înstăriți care 
să le ia de neveste. 
Vor fi acostate de 
niște gigolo, care 
pretind la rândul lor 
că sunt bogați.

James Blunt (Foto: epa)

Lupte de câini in Emirate

Manolo, un pui de tamarin imperi- | 
al, s-a născut pe 22 iunie la grădina 1 
zoologică din Dresda. (Foto: epa)

■ Luptele de câini mai 
au încă loc în Emiratele 
Arabe Unite, deși 
polițiștii neagă.

Abu Dhabi (MF) - Polițiștii 
din Emiratele Arabe Unite au 
negat faptul că mulți câini 
agresivi sunt aduși în țară pen
tru lupte, dar, cu toate acestea, 
confruntări organizate au loc.

„Luptele între câini nu au 
loc în țară, sunt interzise” a 
declarat locotenentul colonel 
Khalil Ebrahim, directorul 
Departamentului de investi
gații criminale. Polițistul a 
răspuns acuzațiilor aduse de 
un contrabandist nemulțumit 
care a afirmat că terrierii pit 
bull și alți câini agresivi sunt 
aduși în Emiratele Arabe Unite

Avere prin WC-uri publice
Tokyo (MF) - Mai multe plicuri conținând 

bancnote acompaniate de bilete prin care se 
cere celui care a găsit banii să facă fapte 
bune au fost descoperite în ultimele zile în 
mai multe toalete publice din Japonia, au 
informat autoritățile locale.

Primele nouă plicuri, care conțineau câte 
10.000 de yeni (60 de euro), au fost găsite în 
toaletele publice pentru bărbați din 
primăria orașului Kawaguchi. Alte plicuri, 
totalizând 90.000 de yeni, au fost descoperite 
în toaletele publice ale prefecturii din Aki
ta. Nu se știe câte asemenea plicuri au fost 
răspândite. Cetățenii onești au raportat, 
însă, la comisariat un total de 270.000 de 
yeni. Banii nu au fost încă reclamați.

Sonda Phoenix (Foto epa)

întrec, timp de trei zile, 
la cursele de cai pe 23 
de kilometri, în cadrul - 
festivalului Naadam, cel 
mai important din an.
Participă copii intre 
patru și 13 ani.

iFoto: EPA1

cuvâjb

Cei trei actori (Foto: fan)

adevărat incredibil”, a spus 
Radcliffe, cel care încarnează 
pe marele ecran personajul Ha
rry Potter. „Să te găsești ală
turi de oameni precum John 
Wayne și să privești celelalte 
nume de aici, este remarcabil”, 
a adăugat actorul în vârstă de 
17 ani. Radcliffe a fost acom
paniat de Watson. în vârstă de 
17 ani, interpreta personajului 
Hermione Granger, și de 
Grint, în vârstă de 18 ani, cel 
care îl interpretează în filme 
pe Ron Weasley.

la licitație
Așteptam să apară pe piață 
primul meu album”.

„Odată m-am întors în 
apartamentul în care stăteam 
cu sora mea, iar ea plângea 
pentru că nu putea să ajungă 
la o înmormântare în Irlanda. 
Aeroportul era în grevă, feri
botul nu circula și nu exista 
nici un tren până acolo. Am 
postat pe eBay: «Don'șoară 
mâhnită caut cavaler în 
armură lucitoare! Sunt dis
perată să ajung la o înmor
mântare în sudul Irlandei, 
ajută-mă te rog!»”, a povestit 
Blunt. „Bărbatul care a 
câștigat avea un elicopter cu 
care a dus-o la înmormântare. 
Asta se întâmpla în urmă cu 
trei ani. iar ei se vor căsători 
în această vară”, a mai spus 
cântărețul.

Câinii sunt antrenați în anumite zone de deșert (Foto EPA)

prin contrabandă, la prețuri 
exorbitante, pentru lupte ile
gale între câini. Contrabandis
tul a relatat că acei câini sunt

Va căuta viață pe Marte
Washington (MF) - Phoenix, 

noua sondă americană, primul 
dispozitiv care va studia per- 
mafrostul planetei Marte și va 
căuta posibile forme de viață 
ce au existat sau există pe 
acest corp ceresc, va fi lansată 
de NASA în august.

„Strategia noastră de a căuta 
apă pe Marte a stârnit o serie 
de controverse de-a lungul 
anilor în ceea ce privește isto
ria hidrografică a acestei pla

antrenați în anumite zone de 
deșert, unde li se permite să 
omoare măgari și alte animale. 
El a adăugat că acei câini 

nete”, a explicat Doug McCuis- 
tion, directorul de programe de 
explorare pe Marte. „Phoenix 
va completa strategia de explo
rare marțiană pentru că va 
încerca pentru prima dată să 
atingă și să analizeze apa de pe 
Marte existentă în sol sub 
formă de gheață”, a adăugat 
acesta. Phoenix poate desco
peri dacă mediul polar marțian 
este o zonă care poate fi locuită 
de microbii primitivi. 

atacă numai copii și anim al < 
niciodată adulți. Contrabar 
distul a spus că a adus un 
de pit bull prin Cargo Villagt

Acestor câini li se fac ir 
jecții cu hormoni și sunt hr; 
niți cu un amestec de cocam; 
heroină și amfetamine. Patr 
din zece câini mor în acest 
lupte. „Pariurile sunt uriaș; 
uneori ajung la 60.000 de dirh; 
mi (moneda națională a Em 
ratelor Arabe Unite) sau me 
mult. Luptele se țin în zone n; 
locuite”, a explicat acesta. Băi 
bătui a mai povestit că aceș 
câini sunt aduși prin contr; 
bandă în Emiratele Arab 
Unite din România, Bulgaria ț 
din fostele state sovietic; 
Prețul câinilor este pipera 
începând de la 30.000 de dirh; 
mi până la 100.000 de dirham

copii mongoli se


