
• Incident armat. Un jandarm și-a 
împușcat mortal, ieri, cei doi copii, ca și 
pe un coleg, înainte de a se sinucide 
într-o cazarmă a jandarmeriei, de la per
iferia Parisului, a anunțat o sursă apropi
ată serviciilor de jandarmerie. Incidentul 
s-a produs în localitatea Malakoff, de la 
periferia capitalei franceze.

în rolul lui Hugh HefnerLos Angeles (MF) - Actorul american Leonardo DiCaprio ar putea interpreta rolul celebrului Hugh Hefner, fondatorul revistei Playboy, într-un film despre viața acestuia, care va fi regizat de Brett Ratner și produs de companiile Universal Pictures și Imagine Entertainment. DiCaprio este un bun prieten al lui Hefner și vizitează regulat reședința Playboy din Los Angeles. O sursă din cadrul studiourilor de producție a declarat: „Suntprieteni de multă vreme, iar Leo a fost foarte interesat de povestea vieții lui Hugh. Leo crede că acesta ar fi un film grozav, iar lui Hugh i-ar plăcea ca Led să-l încarneze pe marele ecran - cu condiția să mai trăiască să-l vadă”. Hefner (81 ani) conduce încă imperiul Playboy.

DiCaprio
(F..to: EPA)

Cea mai costisitoare nuntă
■ Pe locul întâi în clasa
mentul Forbes s-a situat 
nunta actriței Liza Mi
nnelli.New York (MF) - Actrița americană Liza Minnelli s-a situat pe primul loc în topul 20 al celebrităților care au avut cele mai costisitoare nunți în ultimii 20 de ani, conform prestigioasei reviste Forbes.în realizarea topului, Forbes a luat în considerare doar ceremoniile pentru care au fost disponibile informații precise. O nuntă în Statele Unite costă, în medie, 26.800 de dolari, potrivit The Wedding Report, un sondaj realizat anual asupra nunților.Forbes a indicat că, deși nunțile au fost costisitoare, banii au fost cheltuiți cu folos pentru că doar 40% dintre celebritățile situate pe primele 10 locuri în top au divorțat
Virusul H5N1 în estul Cehiei

Milionarii 
NorvegieiOslo (MF) - Norvegia este țara cu cei mai mulți milionari în dolari, dintre statele de aceeași mărime, unul din 86 de locuitori având peste un milion de dolari. Nicio altă țară nu are mai mulți milionari în dolari pe cap de locuitor, a afirmat Roger Gullqvist, de la firma de consultanță Cap Gemini din Paris,- pentru ziarul Finansa- visen.
S-ar putea 
întoarceParis (MF) - Actorul francez Jean Paul Belmondo s-ar putea întoarce pe marile ecrane, la șase ani după ce a ieșit la pensie din motive medicale, cu un rol principal într-un remake. Bebel, așa cum este cunoscut în țara sa, ar putea juca rolul principal din rema- ke-ul filmului „Umberto D.”, care a fost realizat de Vittorio de Sica în 1952.

Pink (Foto: EPA)

Praga (MF) - Analizele medicale.au confirmat prezența virusului H5N1 al gripei aviare în două ferme avicole din estul Cehiei, a anunțat Autoritatea Veterinară de Stat (SVS). în cele două ferme există aproximativ 71.000 de păsări. în prezent, în Cehia sunt patru focare ale virusului H5N1. Autori
Se gân
dește la 
adopție
Los Angeles (MF) - Cântăreața americană Pink a declarat într-un interviu că se gândește serios să adopte un copil împreună cu soțul său, Carey Hart, cunoscut participant la cursele de motocros. Pink, pe numele său real Alecia Moore, în vârstă de 27 de ani, a declarat pentru revista Now: „Un copil adoptat este la fel de frumos ca și unul biologic". „Eu salvez câini, așa că de ce nu aș salva niște copii?", a adăugat Pink.

Carantină (Foto: epa)

S-a însurat cel mai înalt om
■ Bao Xishun are 2,36 
de metri înălțime, iar 
mireasa lui are doar 
1,68 de metri.Beijing (MF) - Cel mai înalt om din lume, un chinez, s-a însurat, joi, cu o femeie care are două treimi din înățimea lui și aproape jumătate din vârsta sa, în cadrul unei ceremonii tradiționale mongole sponzorizate de 15 companii.Bao Xishun, în vârstă de 56 de ani și înalt de 2,36 de metri, păstor în regiunea chineză Mongolia Interioară, a fost transportat la nuntă într-un cort mobil tras de cămile către stațiunea de vacanță Genghis Khan, în apropiere de orașul Erdos. Sute de oameni au ve-

Cei trei tigri s-au născut în urmă cu j două săptămâni la grădina zoologică din Leipzig, Germania. (Foto: epa) - ,
Taifunul Man-Yi în JaponiaTokyo (MF) - Un taifun devastator, însoțit de rafale puternice de vânt cu intensitatea de peste 250 de kilometri pe oră, a afectat, ieri, arhipelagul Okinawa din Japonia, provocând numeroase pene de curent și anularea a sute de curse aeriene, au declarat autoritățile locale. Taifunul Man-Yi, cel de-al patrulea din Oceanul Pacific produs în acest sezon și primul care afectează Japonia, a privat de electricitate 60.000 de locuințe din Okinawa, ieri dimineață. Companiile aeriene au anulat 245 de curse. Ciclonul tropical urmează să ajungă azi în regiunea Osaka și ar putea trece pe deasupra capitalei Tokyo, mâine, a precizat Agenția de meteorologie.

Perucile datează din secolul al
XVIII-lea (Foto: epa)

Gest și Minnelli (Foto: EPA)între timp, iar rata anuală a divorțurilor în Statele Unite este de 50%.Actrița Liza Minnelli și producătorul David Gest au avut, în 2002, o nuntă luxoasă care a costat 3,5 milioane de dolari. Cavalerul de onoare al lui Gest a fost cântărețul Michael Jack- son, în timp ce cântărețul Tony Bennet a făcut atmosferă pentru cei 500 de invitați, împreună cu o orchestră formată din 60 de muzicieni. Cei doi au divorțat în 2003.
tățile veterinare se pregătesc să sacrifice toate cele 71.000 de păsări. „Este virusul H5N1. Ne așteptam la asta și am luat toate măsurile de carantină”, a declarat Josef Duben, purtătorul de cuvânt al Autorității Veterinare. Virusul H5N1 a fost depistat prima dată, în iunie, la un curcan din estul țării.Cele două ferme unde virusul a fost confirmat miercuri sunt în raza de trei kilometri de carantină stabilită în jurul fermei unde apăruse inițial epizootia. Autoritățile au extins zona de carantină pe o rază de zece kilometri pentru a include și celelalte două ferme.

Bao Xishun și-a găsit sufeltul perechenit la ceremonie pentru a-1 vedea pe Bao căsătorindu-se cu vânzătoarea Xia Shujuan, în vârstă de 29 de ani și înaltă de
Vor putea renunța la peruciLondra (MF) - începând din ianuarie, judecătorii și avocații din toate tribunalele civile din Anglia și Țara Galilor vor putea să scape de perucă, de gulerele albe mari și de bandele de in albe legate precum o cravată, a anunțat, joi, cea mai înaltă autoritate judiciară.Această decizie a speriat sute de artizani care fabrică aceste peruci, fiecare perucă necesitând 48 de ore de muncă.

t.l -»n

(Foto EPA;1,68 de metri. îmbrăcat într-un costum albastru de mătase, Bao a făcut, cu mâna mulțimii înainte de a intra intr-un cort
„Este o decizie proastă. Trăim întn-o țară plină de tradiții și de simboluri. De ce să schimbăm asta?”, a afirmat Stanley Ginsburg, directorul unei mari societăți de confecții de peruci care este îngrijorat că și-ar putea pierde munca.O tentativă de reformare a ținutei vestimentare a judecătorilor și avocaților a fost lansată în urmă cu patru ani. 

enorm unde invitații au mâncat carne de miel și brânză și au urmărit spectacolele de cân , tec și dans oferite de femeile mongole. „Dacă putem avea copii, vom avea copii. Dacă nu, atunci nu. Dar dapă vom avea un copil, sper să aibă 1,8 sau 1,9 metri înălțime. Atunci el sau ea va putea să joace baschet”, a spus Bao pentru Reuters. Bao a fost declarat cel mai înalt om în viață din lume de către Cartea Recordurilor în urmă cu un an. depășindu-1 pe fostul deținător al acestui titlu, Radhouane Charbib din Tunisia, cu numai 2 milimetri.Bao a dat anunțuri matrimoniale în toată lumea, însă a sfârșit prin a se căsători cu o fată din orașul său natal Chifeng.

Din nisip Pe plajaș Barra da Tijuca din Rio . ș de Janeiro, a fost realizat, de către un local-j nic, un fjumos castel de ! nisip. (Foto epa.
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• Despre scut. Președin
tele american, George W. 
Bush (foto), se întâlnește, 
astăzi, cu omologul său 
polonez, Lech Kaczynski, 
pentru a discuta detaliile

planurilor SUA de a instala un scut antira 
chetă în estul Europei, relatează Reuters.

Tineri recrutațiMadrid (MF) - Politia spaniolă a identificat, în baza unor documente confiscate în Franța, circa 50 de tineri basci radicali recrutați de ETA în perioada armistițiului, a anunțat cotidianul El Mundo, în ediția de duminică, relatează AFP.
ExecuțieSoulemaniyah (MF) - Vicepremierul irakian Barham Saleh a anun- it, sâmbătă, că vărul ostului președinte irakian Saddam Hussein, cunoscut drept Chemical Aii, condamnat la moarte pentru masacrul din 1988 împotriva kurzilor, va fi executat în Kurdistanul irakian.

CheltuieliBucurești (MF) - PD aI cheltuit în campania pentru referendumul de la 19 maij 4.837.362 de lei, maimult decât PNL, iȘ PRM, UDMR, PSD și IPC la un loc, aceste Ipartide cheltuind în ij total 3.131.901 de lei |pentru aceeași cam- jpanie, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial. Potrivit acestor date, PD a i cheltuit îh campanie i 4.837.362 de lei, PLD j-186.510 lei, iar Traian Băsescu (foto) - î 515.274 lei.

Rusia sus Este o reacție exagerată, deoarece tratatul era foarte bun șl pentru Rusia, și pentru Occident”, a spus expertul rus în
■ Vladimir Putin a sem
nat un decret de sus
pendare a înțelegerilor 
militare - Tratatul CFE.

Moscova (MF) - Președintele Putin a semnat un decret, prin care suspendă participarea Rusiei la Tratatul pentru Forțele

Putin a sus
pendat par
ticiparea 
Rusiei la un 
tratat chele 
pentru 
securizarea 
Europei

(Foto: EPA)

„PNL e un SRL"Constanța (MF) - Președintele executiv al PLD, Gheorghe Flutur, a declarat că PNL este un SRL, iar Călin Popescu Tăriceanu „face zilnic, de la ora 7.00 la 15.30, guvern cu Geoană, apoi cu Milut și Constantines- cu”. Flutur a mai declarat că liberal- democratii vor obține cel puțin 10% la alegerile europarlamentare. „Președintele este controlat de Parlament, Guvernul este demis de Parlament, dar cine controlează Parlamentul? România trebuie să-și compati- bilizeze statutul cu noua calitate de membru al Uniunii Europene. Dacă România nu se va trezi, nu va putea absorbi fondurile UE, de aceea ar fi optimă înfintarea a zece regiuni de dezvoltare economică”, a apreciat Flutur.

Convenționale în Europa (CFE), un tratat cheie pentru securitatea Europei. Printre motivele suspendării, consideră presa rusă, se află și amplasarea bazelor americane în România și Bulgaria.Amplasarea scutul american anti-rachetă în Cheia și Polonia și refuzul statelor NATO de a ratifica versiunea tratatului modificată în 1999, până când Rusia nu-și retrage armamentul din Transnistria și Georgia sunt alte două motive anunțate de Moscova.„Decizia președintelui Ru

siei e logică și justificată, în contextul situației create de acest tratat. în forma actuală, Tratatul e depășit”, a declarat Sergei Kislyak, ministru adjunct de Externe al Rusiei.
Condiționarea a fost 
problema„Ceea ce a iritat cel mai mult Vladimir Putin și Kremlinul a fost faptul că Occidentul condiționa ratificarea Tratatului de retragerea completă a armatei ruse din Georgia și Moldova, iar noi nu eram pregătiți pentru așa ceva.

probleme de Apărare, Pavel Felgenhaue.
Piatra de temelieConform NATO, tratatul CFE „a devenit și rămâne piatra de temelie a securității și stabilității în Europa, în termeni de reducere a tensiunilor provocate de arsenalele acumulate (...), de mecanisme de control al armamentului la nivel regional, dar și de sporire a stabilității, prin măsuri de încredere, de transparentă, de schimburi de informații între state”.

Vrea liste 
comune

Tftrgu-Mureș (MF) - Președintele UDMR, Mar- ; ko Bela, a declarat, la j ieșirea de la Întrunirea | Consiliului Permanent al Uniunii, că menține oferta pentru o listă comună cu Tokes Laszlo la PE, susținând că In acest moment ar trebui să se discute cine va mal fl inclus pe listă și nu cine va fi scos.„Acum câteva zile i-am adresat o Invitație domnului episcop Laszlo Tokes, In calitate de președinte al CNMT, pentru a discuta eventualele priorități comune, eventualele scopuri comune, cât și o eventuală participare comună pe lista UDMR pentru PE”, a arătat Marko Bela.

Retragere. Doi influenți senatori republicani au depus un proiect de lege care solicită Casei Albe să prezinte, până la jumătatea lunii octombrie, un plan privind începerea retragerii militarilor americani din Irak. (Foto: EPA)

PensionareBucurești (MF) - Deputății PIN Cozmin Gușă și Lavinia Șandru au inițiat o propunere legislativă care vizează aplicarea vârstei de pensionare din Codul muncii (65 ani) și parlamentarilor, propunerea urmând a fi transmisă tuturor senatorilor și deputaților în vacanța parlamentară.
Renunță la
■ 180 de militanți nu vor 
fi urmăriți, decizie luată 
pentru a consolida pozi
ția președintelui Abbas.Temaalim (MF) - Israelul a acceptat, într-un efort de a consolida poziția președintelui palestinian Mahmoud Abbas, să renunțe la urmărirea a aproximativ 180 de mili- tanti Fatah, care s-au angajat să pună capăt atacurilor împotriva statului evreu, au a- nuntat, ieri, surse oficiale, ci-
Eșec la alegeriTirana (MF) - Parlamentul albanez nu a reușit, nici la a treia tentativă, să desemneze un nou șef al statului, nici imul dintre cei trei candidați înscriși în cursă nereușind să obțină majoritatea necesară de voturi, relatează AFP. Candidatul dreptei aflate la putere, Bamir Topi, a obținut voturile a 50 dintre cei 85 de deputati prezenti, în timp ce fostul premier socialist Fatos Nano a obținut doar trei voturi. Cel de-al treilea candidat, Neritan Ceka, președintele Partidului Alianței Democratice, formațiune de cen-
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Explozie. cei puțm 13 militari pakistanezi au fost uciși sâmbătă, când un kamikaze a intrat cu o mașină-capcană într-un convoi militar, la frontiera cu Afganistanul, a anunțat o sursă din cadrul armatei, relatează AFP. (Foto: FAN)

tate de Reuters.Această decizie este una dintre măsurile pe care premierul israelian, Ehud Olmert, ide va prezenta luni lui Abbas, în cursul unei întâlniri care va avea loc cel mai probabil la Ierusalim, a anunțat biroul de presă al lui Olmert.
Acord între forțe„Forțele de securitate au ajuns la un acord, conform căruia teroriștii care vor renunța public la terorism vor

Bamir Topi (Foto: EPA)tru-stânga, aflat, sâmbătă, la prima participare la alegeri, a câștigat 32 de voturi.

militanților fi eliminați de pe lista de persoane căutate a Israelului și nu vor fi urmăriți dacă nu se mai implică în nici un fel în activitățiteroriste”,, a declarat un oficial guvernamental israelian. Surse din cadrul biroului premierului au afirmat că Israelul îi va permite lui Nayef Hawatmeh, lide-rul Frontului Democratic

Fatahdouă săptămâni, la cererea preșe-

pentru Eliberarea Palestinei, să vină de la Damascîn Cisiordania „pentru o perioadă scurtă, de mai puțin de Premierul Ehud Olmert va dis-
cuta, astăzi, cu președintele 
Mahmoud Abbas (Foto: era)

Complex nuclear închisSeul (MF) - Coreea de Nord a confirmat, ieri, închiderea principalului său complex nuclear, situat în nordul tării, la Yongbyon, relatează AFP, citând o informație difuzată de agenția oficială nord-coreeană KCNA. „Am închis instalațiile nucleare de la Yongbyon și am permis, în data de 14 iulie, angajaților AIEA (Agenția Internațională pentru Energie Atomică) să verifice, când a sosit o primă tranșă de

combustibil”, precizează știrea agenției KCNA, care citează un comunicat al Ministerului nord-coreean de Externe.Coreea de Sud a livrat regimului de la Phenian 6.200 de tone de combustibil, reprezentând o primă tranșă din cantitatea totală de 50.000 de tone promisă Coreei de Nord în schimbul închiderii complexului de la Yongbyon, prevăzută în acordul multilateral semnat în februarie la Beijing.
Redactor șef: Alexandru Seres; Redactor șef adj.: Clara Pâs
Redactori: Tiberiu Stroia (redactor coordonator). Valentin Neagu, Ciprian 
Marinuț, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Călin Bicăzan, Dana loan 
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Coc ruța Goța, Adnana uâm-țaru
Corectori: Aice Negru Lu-.za
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• Protest public. Sindicatul Thalia al 
Teatrului de Artă Dramatică Deva va pro
testa astăzi, la ora 10, la sediul Primăriei 
Deva, decizia comisiei de evaluare a activ
ității manageriale a directorului Nicodim 
Ungureanu. Motivul protestului este acela 
că sindicatul a fost refuzat la audiere în 
cadrul comisiei amintit. (S.B.)

Sancțiuni la Poliția Uricani

l

Gura 
prefectului 

f adevăr grăiește
Tiberiu Stroia
tiberiu.strola@informmedia.ro
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' ntotdeauna m-am întrebat la ce folo
sește hunedoreanului să plătească asi

gurările medicale dacă, atunci când se in
ternează în spital, umblă neamurile după 
el, prin salon, cu punga de medicamente. 
Să reprezinte, oare, banii ăștia contravaloa
rea cazării? Sau te pomenești că or fi banii 
necesari salariilor personalului medical? Ei 
bine, fără să mai fiu nevoit să sun un pri
eten, am nimerit-o. Practic, aproape 80 la 
sută din banii alocați unui spital se duce 
pe salarii. Și chestia asta n-o zic eu, ci 
însuși nea prefectu', acest vajnic repre
zentant al Guvernului în teritoriu. Adică 
subalternul Iu' motociclistul ăla care călă
rește un Harley-Davidson.

ricum știam. Da1 ce mă miră e fap
tul că până la urmă a aflat și prefec

tul. Și să vezi ce-o să fie când o să afle mi
nistrul Nicolăescu! Care, în sfârșit, va înțe
lege de ce, deși banii alocați Iu' Tanti Să
nătatea s-au dublat, serviciile din spitale 
sunt la fel de proaste ca pe vremea tuturor 
celor care au făcut și desfăcut guverne. Un 
singur lucru ar mai fi de spus. Măcar 
acum, c-a zis-o și prefectu', să înțeleagă și 
personalul din sistemul sanitar că noi, con
tribuabilii, le plătim salariile. Atâta cât sunt 
ele. Ori asta presupune ca atunci când te 
internezi într-un spital să te privească 
măcar cu respect. Că medicamentele ni le 
aducem singuri!

I

Braconaj pe râul MureșTisa (T.S.) - în urma unei acțiuni de prevenire și combatere a braconajului piscicol ^pe râul Mureș, efectuată de jandarmii hune- doreni, a fost prins un braconier în zona localității Tisa. Acesta este Ioan C., de 59 de ani, domiciliat în municipiul Deva, care desfășurase în râul Mureș o setea în lungime de 26 metri și 1,5 metri lățime. Jandarmii au întocmit actele premergătoare pentru constatarea infracțiunii de braconaj piscicol care vor fi înaintate pentru continuarea cercetărilor Parchetului competent teritorial.Totodată au fdst ridicate în vederea confiscării setea și o barcă pneumatică folosite la săvârșirea infracțiunii.

Plasa braconierului avea 26 de metri lungime

MCAfU UNDE PUTEȚI CIT! Q.

Locațiile următoare vă oteță posibilitatea să citiți 
Cuvântul tibet, GRATUIT:'.

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;
Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara; 

Farmacia veterinara S.C. Mira Vet Impex S R L., din 
Hunedoara;
Coffee „Snack Savoya", din Deva;
Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decedai, bloc 

M, parter;
Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 
b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4,
Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune
doara;
CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune
doara.
str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc D1, și cabinetul 10 
tfin Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;
C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune
doara, str. George Enescu, nr. 24. cabinetul 6.

■ Comandantul și a- 
gentul-șef adjunct de 
la Poliția Uricani au 
fost sancționați.
Tiberiu Stroia________________
tlbirlu.strolaglnformmedlaroUricani - Scandalul în care un bărbat l-a acuzat pe șeful poliției din Uricani că l-ar fi bătut pentru că nu și-a plătit călătoria cu un maxi-taxi s-a finalizat cu sancțiuni disciplinare pentru comandantul Poliției Uricani și agentul-șef adjunct.Cei doi polițiști sancționați sunt acuzați că nu au gestionat corespunzător evenimentul din 25 iunie, când un șofer de pe maxi-taxi a făcut reclamație împotriva lui Cos- tel Scripcaru, un călător care a refuzat să-i plătească biletul pe motiv că e comisar de poliție, iar totul s-a finalizat cU o plângere a lui Scripcaru împotriva polițiștilor, el susținând că a fost agresat fizic de șeful poliției, Dănuț Mo-

Conducerea IPJ a hotărât sancționarea celor doi polițiști (Foto: t. Mânu)canu.„Ancheta internă dispusă de IPJ Hunedoara în urmă cu două săptămâni la Poliția Uricani s-a finalizat cu două sancțiuni disciplinare. Alături de comandantul poliției, a mai fost sancționat disciplinar și agentul-șef adjunct Virgil Căluțoiu, care a dat dovadă de lipsă de profesionalism, lipsă de fermitate și neglijență în îndeplinirea înda

toririlor de serviciu”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.Gostel Scripcaru a lansat, în urmă cu două săptămâni, mai multe acuzații la adresa șefului Poliției din Uricani, susținând că a fost bătut de acesta, fiindcă nu a vrut să se legitimeze, indicând în sprijinul afirmațiilor sale niște vânătăi, care ar fi rezultat în

urma corecției aplicate. Interesant este faptul că, în final, reclamantul nu a mai depus plângere. „Celelalte aspecte legate de agresiunea reclamată de Costel Scripcaru împotriva polițiștilor sunt de competența Parchetului, care, în baza unei plângeri prealabile, poate demara o anchetă”, a concluzionat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara.
Taberele școlare la control
■ Cele două tabere 
școlare din județ riscă 
să fie închise dacă se 
vor găsi nereguli.
Clara Păs______ ______ __
Dana IoanDeva - Prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu, a declarat că se vor face controale detaliate la taberele din județ și că orice neregulă va conduce la închiderea unităților respective. Controalele drastice ale autorităților sunt

Lorincz Szell

urmarea măsurilor impuse la nivel național, după incidentul petrecut în tabăra de la Năvodari, unde zeci de copii au ajuns în spital, din cauza toxiinfecției alimentare cu salmonella. Verificările sunt privite cu optimism de către Lorincz Szell, directorul Direcției Județene de Tineret Hunedoara, instituție în jurisdicția căreia se află cele două tabere:-cea de la Căprioara și cea de la Costești. „Prima tabără școlară a fost renovată, iar condițiile oferite aici sunt de o foarte bună calitate. De altfel, tabăra de la Căprioara este inclusă in circuitul internațional Youth Hostel și este o tabără cu caracter permanent. A doua tabără, situată la Costești, are caracter sezonier, fiind deschisă pe timpul verii. Din august, vor începe lucrările de reabilitare, prima vizată fiind clădirea principală. în acest mod dorim ca și tabăra de la Costești să devină un centru de agrement
Sărbătoare la CastelHunedoara (C.P.) - în programul festivalului, ce se va desfășura la finele acestei săptămâni la Hunedoara, prima Zi este dedicată muzicii culte și tineretului. După concertul formației „Huniadi Cantores”, platoul din fața Castelului va fi transformat în ring de dans, pentru că tinerii se vor bucura de o discotecă în aer liber însoțită de proiecții video. A doua zi este dedicată în exclusivitate tineretului, care va putea asculta recitaluri oferite de „Reflex”, Delia și „Fly-proj- ect”, începând cu ora 20,30. Seara de sâmbătă se va încheia cu un foc de artificii.

Ultima zi a festivalului este dedicată folclorului. Spectacolele vor fi organizate la Castel,’ în timp ce zona de comerț va fi amplasată în centrul vechi al municipiului Hunedoara.

Două treimi din tinerii hunedoreni au ales să meargă în vacanță, 
pe litoral. (Foto: C.L.)pentru tineret, deschis pe tot parcursul anului”, a mai a- dăugat Lorincz Szell.
Aleg litoralulCele două tabere au o capacitate totală de 110 locuri de cazare, iar tarifele practicate în această vară au fost de 258 de lei de persoană pentru un sejur de 6 zile, în regim de pensiune completă. Un număr de 780 de tineri au cumpărat bilete pentru petrecerea vacanței în taberele hunedorene, în vreme ce aproximativ 600

de tineri hunedoreni au decis să plece în excursii în alte .județe. Dintre aceștia, două treimi au ales să meargă pe litoral. Restul și-au stabilit ca destinație de vacanță fie stațiunile din țară (Moneasa, Ocna Sibiului, Valea Budului), fie cele din străinătate. Dacă anul trecut 190 de elevi hunedoreni au plecat în vacanță în Grecia sau în Ungaria, anul acesta doar 30 de tineri și-au manifestat interesul pentru vacanțe în străinătate, și doar pentru Grecia.
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tronic la adresa de 
mail: sanda.bocani- 
ciuaiinformmedia.ro

Dacă formați un 
cuplu și aveți ceva 
poze de arătat, 
acum este momen
tul! Vă facem 
vedete și vă 
răsplătim pentru 
asta! Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact, pe 
adresa „Cuvântul 
liber" Deva, B-dul 
22 Decembrie, 
nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter, 

în format elec

în perioada 3 iulie— 
2 august, iar în 27 
august vă alegeți 
cu 200 lei! 
Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
www.huon.ro. sub 
forma votului elec
tronic, cât și prin 
intermediul 
taloanelor apărute 
în „Cuvântui liber", 

în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara asta!

. 1 1 - • f

ON

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 supli
mentare la tel.0254/ 21 1 275, int. 8834

RECLAMA

mailto:tiberiu.strola@informmedia.ro
ciuaiinformmedia.ro
http://www.huon.ro
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1872 - S-a născut poetul simbolist Dimitrie Anghel
(m. 1914).________________________________________________ i î

1876 - A fost înființată Societatea Națională de
Cruce Roșie a României:___________ i

1911 S-a născut actrița și ;
dansatoarea americană Ginger i

Rogers._____________________________________ î
1918 - Țarul rus Nicolae al ll-lea, I î 

soția șl cei cinci copii au fost exe- I
cutați de regimul bolșevic mstau- î

rat în urma Revoluției din 1917._______________________________ i
1943 - A încetat din viață Eugen Lovinescu, critic și ; 

istoric literar, fondator al revistei și cenaclului i
«Sburătorul» (n. 1881). _________ ___________________ j

1945 - A avut loc prima experiență nucleară din
lume, în pustiul Alamogordo din SUA,_________________ :
1989 - A murit dirijorul Herbert von Karajan (foto) (n i 

: 1908)._____________________________________________________ i

1999 - A murit John Kennedy jr„ fiul fostului ’ i

președinte al SUA, J.F, Kennedy, înțr-un accident de ; 
avion (n. i960). ,i

14°minim 31°maxim
Prognoza pentru astăziTimp însorit. Maxima va fi de 31°C, iar minima de 14°C.Prognoza pentru două zileMarti. Timp însorit. Maxima va fi de 32°C, iar minima de 15°C.Miercuri. Timp însorit. Temperatura maximă va fi de 33°C. Minima va fi de 16°C.
Calendar Creștin Ortodox
Sf. Ier. Mc. Atinogheu și cei 10 ucenici ai săi.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Mc. Marina de pe Muntele Carmel.

Calendar Greco-Catolic
S Marina, m.

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CORENT

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8.00-16.00 în Hațeg, bl P33, str. Râu Mare, str. 
Horia; Plopi, zona Unității Militare;
8.00-15.00 în Brad, str. Libertății, bl.5, sc.l, sc.2; 

Șesuri; Costești Deal, Almășel.
Valea Jiului:
8.00-14.00 in Petroșani, satul Dâlja Mică, str. Cucu
lui; Petrila, cartierul 8 Martie, toi. 1. bl.2,, bl.3, bl.5, 
bl.44, bl.47, bl.48;
12.00-15 00 în Vulcan, str. M. Viteazul, bl.D4, D5, 
D6, str. Minei, str. Crividia.

Gaz ____
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă_______ _______ ________
Astăzi furnizarea apei potabile se sistează în Hune
doara, între orele:
9.00-14.00 pe străzile Cărpiniș și Stejarilor. Sistarea 
face parte din lucrările planificate pentru rezolvarea 
rețelei fisurate în dreptul imobilului din str. Stejarilor, 

nr 70A.

REȚETA ZILEI

Ouă umplute
Ingrediente: 6 ouă fierte, 2 gălbenușuri, 1 lingură 
muștar, 100 ml ulei, 100 g șuncă, 1 castravete 
murat, 1 gogoșar murat, sare și piper după gust. 
Mod de preparare: Ouăle fierte se taie în lungime, 
jumătate din gălbenușurile fierte se amestecă cu 
muștarul, gălbenușurile crude, sare, ulei turnat câte 
puțin până când sosul e. gata. Jumătatea cealaltă de 
gălbenușuri se amestecă cu șunca tăiată cubulețe, 
castravete, gogoșarul. și 2 linguri din sosul de mai 
sus Se umplu ouăle cu vârf și se adaugă sosul.
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Soluția Integramel din numărul precedent: N-R-D-U - TELEFOANE - BILA - VIS

- SUPĂRĂ - TT - NIT - RÂIE - SI - IDOL - T - 0 - NEAMURI - LUA - RENI - MIRI

- ATA - ZA - UED - MN - NOD - SCAI - BILET - 0 - ANA - NENIC - BIET

INTEGRAMA Al DEZLEGAT.
In 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 trimite-o alături de talonul com
pletat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o In cutiile speciale Cuvântul liber, 
până In 30 iulie.

iN 31 IULIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

50 RON Al CÂȘTIGAT!
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BerbecSunt favorizate călătoriile în interes de afaceri. Aveți ocazia să rezolvați o problemă sentimentală care vă frământă de mult. Pe plan financiar parcurgeți o perioadă dificilă.
Taurîn prima parte a zilei aveți succes într-o activitate extrapro- fesională datorită colaborării bune cu un partener de afaceri. S-ar putea să vi se ofere șansa unei investiții avantajoase.
GemeniEste momentul să vă puneți în aplicare planurile în legătură cu afirmarea profesională. Aveți șanse de reușită pe plan social șl financiar. Relațiile cu colaboratorii sunt foarte bune.
RacVă puteți ocupa de probleme delicate din domeniul afacerilor. Reușiți să terminați o lucrare începută cu mal mult timp în urmă. Azi rezolvați ușor probleme financiare.
LeuAveți ocazia să vă afirmați în societate și să obțineți câștiguri financiare. La locul de muncă aveți parte de laude din partea șefilor pentru Ingeniozitatea de care dați mereu dovadă.
Fecioarăîn cursul dimineții aflați că veți pleca într-o deplasare în interes de serviciu. Chiar dacă această veste vă dă planurile peste cap nu este cazul să vă indispuneți pentru că va fi bine.
BalanțăPuteți obține venituri suplimentare dintr-o colaborare. Aveți posibilitatea să finalizați o lucrare dificilă, cu un efort minim. Vă recomandăm să evitați speculațiile de orice fel.
ScorpionDacă vi se propune un nou loc de muncă, nu vă grăbiți să refuzați! Șansa este de partea dumneavoastră. Analizând avantajele, veți descoperi perspective cel puțin interesante.
SăgetătorSunteți plin de energie și aveți idei originale. Puteți avea succes în afaceri și călătorii, în susținerea examenelor sau cultivarea relațiilor sociale. Evitați hotărârile pripite!
CapricornDacă sunteți în căutarea unui nou loc de muncă, aveți toate șansele să-l găsiți astăzi. Farmecul personal vă ajută să rezolvați o situație tensionată pe cale diplomatică.

...............................Tel.................................

Localitatea.................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □
|ÎU TTPIiHiev

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și 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.

Vărsător iPuteți obține avantaje materiale importante, cu condiția să vă temperați spiritul critic. Ar fi bine să dați dovadă de mult autocontrol în discuțiile cu prietenii și cu partenerul dumneavoastră de viață.
PeștiDificultățile financiare cu care vă confruntați nu reușesc să vă afecteze buna dispoziție și nici voința de a munci. Pe plan profesional și sentimental aveți parte numai de succese.

7:00 Jurnalul TVR. Spoit 
Meteo

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

Talk-show (r)
11:00 Sănătate pentru toții 

(r)
11:30 Deliciile bucătăriei 

(doc.)
12:00 Garantat 100% (r) 
13:00 Hannah Montana (s,

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

13:30 Desene animate.
Robin Hood 

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 

15:00 Teleshopping 
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară 
17:00 Isabel, în căutarea

B iubirii (s, dramă, 
Venezuela, 2004). Cu: 
Ligia Petit, Pedro Ren
don, Caridad Canelon 

17:50 Patrula de mediu 
18:00 Justiție militară (s).

BCu: David James Elliott 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Forsyte Saga
B(film serial, Marea Bri- 

tanie, 2002).
In distribuție: 

Damian Lewis, Rupert 
Graves, Gina McKee. 
R.: Chrispopher 
Menaul, Dave Moore 

21:25 Faimoșii cu Măniță și
Moga. Best of 

22:35 Agenda Sibiu
(reluare)

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2320 Nocturne 
0:15 Cărarea împărăției (r) 
0:45 Pelerin (r) 
1:20 Justiție militară (r) 
2:10 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo
3:15 2046 (film, r) 
5:10 Isabel, In căutarea

B iubirii (r)
600 Deliciile bucătăriei 

(reluare)
630 Parteneri de week

end (reluare)

7:00 Știrile ProTv, 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:10 Crimele din Midsomen 
B Clopotele anunță 

moartea (film, r) 
11:45 Meseriașii (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri

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

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Călătorie spre Centrul 

î? Pământului (film, r) 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 

O (serial, comedie). Cu:
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu 

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

Vremea

2030 Nedreptate oarbă - 
n (thriller, SUA, 2005).

Cu: James Thomas, 
Jamie Luner, Josie 
Davis. R.: Rex Piano 

2230 Știrile ProTv. Sport 
23:15 CSI: New York- 

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

0:15 Fericire răpită (film, r) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (r) 
2:00 Știrile ProTv 
3:00 Vedere de pe bloc (r) 
4:00 CSI: New York-

BCriminaliștii 
(reluare) 

5:00 Icstrim Tivi 
(reluare) 

530 La Bloc
B(reluare)

630 Emmerdale - Afaceri 
Bde familie

(reluare)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Steaua Crăciunului

H (comedie, SUA/Cana- 
da, 2004). Cu: Elisa 
Donovan, Cheryl Ladd. 
R.: Timothy Bond. 
Eve Stevens are 
aparent tot ce-își 
poate dori: un aparta
ment luxos în New 
York, întâlniri de afa
ceri cu bărbați (de suc
ces) importanți și 
bogați, în cele mai 

scumpe restaurante.
16:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
17:00 9595, te învață ce să 

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.

20:15 Oameni de onoare
H (dramă, SUA, 1992).

■ în distribuție: Tom 

Cruise, Jack Nicholson, 
Demi Moore, Kevin 
Bacon, Kiefer Suther
land, Kevin Pollak, 
Cuba Gooding, Jr. R.: 
Rob Reiner

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

24:00 Huff
B(film serial, dramă, 

SUA, 2004). 
în distribuție: 
Hank Azaria, 
Paget Brewster, 
Anton Yelchin, 
Andy Comeau

2:00 Concurs interactiv 
3:00 9595

(reluare)
500 Vrvere
B(film serial)

5:00 Acasă în bucătărie (r)7:00 Ferma (r) 8:00 ABC... de
ce? (r) 830 Atlas (r) 9:00 Poftă 6:00 De 3 X femeie (r) 7:00 
bună! (r) 9:30 Jurnalul Euro
news pentru România 9:40 
Orășelul nostru drag (s) 10:10 
Plaja lui Măruță 1200 Doctor 
Who (s) 13:00 Tărâmul Dra
gonului (s) 1330 ABC... de ce? 
14:30 Zestrea românilor (r) 
15:00 împreună în Europa. Em. 
pentru rromi 1600 Jurnalul TVR 
(r) 16:20 Descoperă românii 
16:30 Autostrada TVR 18:00 
Jurnal regional 18:30 Replay. 
Legendele fotbalului românesc
19:00 EU-RO Case 1930 Ulița j (r) 2:00 Poveștiri adevărate (r) 
spre Europa 20:00 Celebritățile 
timpului tău 20:10 Farmece (s) 
21:00 Ora de știri 22:10 Plim
bare printre nuferi (partea I) 
(dramă, Germania, 2002) 23:50 
Colecționarul de suflete (s) 0:50 
Orășelul nostru drag (s, r)

Răzbunarea Victoriei (r) 8:00 
Daria, iubirea mea (r) 9:00 
Căpșune cu zahăr (s, Portu
galia, 2003) 10:15 Gitanas (s) 
1230 Inocență furată (s) 13:30 
Prizoniera (s) 15:30 Răzbuna
rea Victoriei (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea 
urâtă (s) 19:30 Tequila cu su
flet de femeie (s) 20:30 Numai 
iubirea (s) 21:45 Zorro (s) 
22:45 Poveștiri de noapte 
23:15 Clona (s) 0:15 Prizoniera

2:45 Numai iubirea (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r)

06.30-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Wild Indonesia 
12:20 Look who is winning 
13:00 Teleshopping 14:30 
Cuscrele (s) 15:30 Pitici de va
ră 16:30 Acapulco Heat (s). 
Cu: Catherine Oxenberg, Bren
dan Kelly, Alison Armitage, 
Spencer Rochfort 17:30 Bere 
de la gheață 18:30 Știri Națio
nal TV 20:00 Țara iu' Papură 

Vouă (divertisment) 20:15 
Echipa de investigații 21:00 
Polițist sub acoperire (s) 22:00 
Cronici paranormale (s) 23:00 
Ultraviolet (s)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Levintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
12:25 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Copacul ferme
cat (dramă, SUA, 2000) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:30 Ciao TV (r) 20:00 
Medium (s) 21:00 Curat, Mur
dar? - Nou! 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. - cele mai bune mo
mente 22:30 Focus Plus 23:30 
Totul despre sex (s) 24:00 
Medium (r) 1:00 Interviurile 
Cristinei Țopescu (r)

10.00 Arthur (film, r) 12:00 Teo
(r) 13:15 Călătoriile lui Sinbad 
(ep. 1) 13:45 Road Runner - 
cea mai rapidă pasăre (s) 14:15 
Entertainment News (r) 14:30 
Ca-n familie (r) 15:00 Rebel în 
California (r) 16:00 Noi toți (s) 

; 17:00 Seinfeld (r) 18:00 Walk
er, polițist texan (s) 19:00 Te- s 
rapie intensivă (s) 20:00 Enter
tainment News 20:20 Ally 
McBeal (s) 2130 Născut DJ (s) 
2200 Destin în negru (thriller, 
SUA 1989) 0:15 Point Plea
sant (ep. 1)

10:30 Totul despre casa mea 
(r) 11:00 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 13:05 
Calea europeană 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:40 Tuning Show 
(r) 16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Cine va deschide 
ușa? (dramă. România, 1967). 
Cu: Ștefan Mihăilescu-Brăila, 
Valentin Popescu, Vasilica 
Tastaman 21:30 Documentar 
22:00 Nașul 24:00 Interzis. Cu 
Laura Andreșan 030 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 4:00 Chat TV

9:40 Uși roșii (dramă, SUA, 
2005). 11:15 Alchimie (come 
die, SUA, 2005). 12:40Vradul 
din junglă (aventuri, SUA, 
1992). 14:25 Călătorie la Otte 
wa (dramă. Canada, 2001). 
16:00 A fost sau n-a fost? 
(comedie, România, 2006). 
17:30 Cel mai faimos joc 
(biografic, SUA, 2005). 1930 
Pe platourile de filmare 2tt00 
Un antrenor în Africa (come

die, SUA, 1994). 21:50Studo 
60 (Ep. 12) 22:35 Studio 60 
(Ep. 13) 23:20 Pușculițele (dra 
mă, SUA, 2004).

• •!< *■

10:00 Realitatea de la 10:00
11:15 Deschide lumea 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 16:00 Realitatea de la 
16:0016:50 Marfă. Cu Dragoș 
Bucur 17:00 Realițatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 2000 
Realitatea de la 20.00 2005 
Realitatea zilei 20:50 Marfă 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Ziarul Realității 22.00 
100% cu Robert Turcescu 
23:00 Ultima oră 24.00 Rea
litatea de la 24:00

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1000 Vânătorii 
de mituri 1100 BMW 635csi 
1200 Gigantul aerului: Con
strucția Airbus-ului A380 
1300 Mega-războaie cu fiare 
vechi 1400 Pădurea tropicală 
din Costa Rica 1500 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 1600 
Curse 1700 Clubul automo
bilelor clasice 18:00 Motoci
clete americane 1900 Vâ
nătorii de mituri 2000 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 2100 
Secrete medicale 2200 Dr. G, 
medic legist 2300 Construc
torii de motociclete 2400 
Cum se fabrică diverse lucruri?
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l -llla - limita ]ud. *m9;
• ON 68A: Dobra - limite jud. Timiș;

• DN Ml Biela • Călan;
- Deva: B-dul Decibel, Cile» Zarandulul, străzile 
Horea |l MINal Emlnescu

HUNEDOARA

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

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

33.®-» 748080_
Farmacia .Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ®-> 
713045.

DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 

5. ©-» 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 21J61< 224488.

Farmacia «facoml - Humanltas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.

SottMMa Preț Variație
Închidere Qei/acț) (%)

Slfit 2 8600 +1 78
Rubllcâ realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul 
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

5IF2 3,8500 +2.94
SIF5 4,4400 +1,83
BRD 26,6000 0,00
TIV 0.8800 0,00
RRC 0,1060 +0,95
5IF3 2,8000 0,00
SF1 <1500 *2,47
Slffi 0,5650' 0,00

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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5 2 1 9 8 6 7 3 4

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

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

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

Angajații vor salarii mai mari
■ Românii nu sunt 
mulțumiți de locul lor 
de muncă pentru că nu 
sunt bine plătiți.Deva (S.B.) - Potrivit unui studiu realizat recent, jumătate dintre angajații români a- preciază companiile pentru care lucrează ca fiind mai bune decât cele pentru care ar putea lucra, dar nu le sunt a- cordate suficiente beneficii. Două treimi sunt mulțumiți de actualul loc de muncă, iar fidelitatea față de o companie depinde de creșterea pachetului de beneficii, altele decât salariul, și de existența oportunităților de dezvoltare a carierei. Hunedorenii nu se numără printre aceștia, cea mai mare parte a angajaților din județ susțin că: „Este foarte greu să găsesc un loc de mun-

Mlhal B.’că așa cum îmi doresc. Mai repede cred că îmi pot realiza o carieră peste hotare!” (Mihai B., din Orăștie); „Am căutat ceva pe placul meu. Am găsit, dar nu sunt prea satisfăcută de ceea ce realizez! Mă simt Încorsetată de mal mulți factori șl, din păcate, aceasta este politica firmei! Nu pot să fac chiar ceea ce vreau! Sunt sigură că dacă mi s-ar da „voie” aș face mult mai mult
Examen pentru profesoriDeva (S.B.) - Cele peste 1.000 de cadre didactice înscrise la examenul de titularizare din județul Hunedoara „se bat” pe 1.480 de locuri, câte a scos la concurs Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Hunedoara. Chiar dacă sunt prea puțini candidați, reprezentanții IȘJ consideră că nu se vor confrunta cu o criză a profesorilor, pentru că aceștia își pot lua norme de mai multe ore. Dintre locurile scoase la concurs, 260 sunt locuri titularizabile, 620 posturi netitularizabile complete, caz în care nota de trecere trebuie să fie peste 7,00, iar

pentru suplinitori peste 5,00. Restul de 600 de posturi netitularizabile sunt incomplete, ceea ce înseamnă că sunt cu fracții de normă. Pentru rezolvarea subiectelor, candi- dații au la dispoziție patru ore. Cadrelor didactice care se vor retrage în prima oră nu le va fi luată în considerare lucrarea. Centrele de examinare pentru profesori sunt Colegiul Național „Decebal”, Liceul „Tralan”, Colegiul „Transilvania”, Colegiul Sportiv și Liceul Pedagogic, din Deva. Rezultatele concursului național de titularizare vor fi afișate pe 23 iulie.

Marlnala V.D. Nelu I.pentru firma la care sunt angajată! (Marlnela V.D., Deva); „îmi place ceea ce fac la locul de muncă. Am căutat mult acest post dar nu a fost in zadar! Este drept că salariul este cam mic. Poate pentru un salariu mai mare aș schimba locul de muncă dar tot cu unul ca acesta!” (Nelu I., Hunedoara). S-a observat că firmele care, pentru păstrarea talentelor, cresc pache-

tul de beneficii au Înregistrat valori mai mari de implicare din partea angajaților decât cele care majorează doar salariile. Creșterea gradului de implicare a angajaților are la bază trei factori: să se simtă apreciați și valorizați, să e- xiste un managemet proactiv și pozitiv și compania să știe să ofere, la momentul potrivit și cui merită, oportunități de dezvoltare și de carieră.
Semnături pentru drumPetroșani (MF) - Deputatul PD Monica Iacob Ridzi a anunțat, duminică, la Petroșani, Începerea campaniei de strângere de semnături pentru continuarea lucrărilor la DN 66 A Uri- câni - Herculane, susținând că blocarea construcției drumului este rezultatul luptelor politice. „Cred că cetățenii din Valea Jiului vor fi de acord să semneze, fiindcă acest drum este vital pentru dezvoltarea economică și deschiderea zonei spre coridorul IV Paneuro-

pean”, a declarat Monica Iacob Ridzi. Potrivit deputatului, este „inexplicabilă” atitudinea colegilor săi de la PNL și PSD care au „politizat extrem” problema acestui drum. Deputatul a mai precizat că „nimeni nu are intenția de a deteriora o arie protejată”, adăugând că „toate activitățile de acolo urmăresc tocmai conservarea unui peisaj”, referindu- se la acuzațiile reprezentanților Parcului Național Retezat care spun că lucrările afectează mediul.
Scutire de taxeDeva (C.P.) - Consilierii locali deveni au aprobat în ultima ședință a CL scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenul aferent clădirii, în cazul persoanelor care au realizat 15 donări de sânge consecutive în ultimele 60 de luni. Scutirea ar urma să se acorde pe o perioadă de un an pentru imobilele situate la adresa de domiciliu. Potențialii beneficiari trebuie să depună la Primărie: o cerere, extrasul CF pentru locuință și o copie după adeverința emisă de Centrul de Transfuzii Sanguine Hunedoara.

Sancțiuni pentru neprezentare
■ Persoanele care nu 
participă la acest pro
gram vor fi nevoite să 
plătească tratamentul.Deva (D.I.) - Prefectul Cristian Vladu a solicitat responsabililor din domeniul sanitar să identifice locațiile din mediul rural unde se vor face recoltări biologice, astfel încât în județ programul de evaluare a stării de sănătate a populației să decurgă fără probleme. „Avem noroc că în județul nostru 77% din populație locuiește la oraș. în zonele izolate se vor lua măsuri speciale pentru cei care nu se pot deplasa. Se va merge chiar acasă la oameni, dacă va fi cazul”, a spus prefectul.

Nu există metode de constrângere în privința obligativității la acest control. Totuși, persoanele cărora în viitor li se vor depista boli sau vor trebui să fie spitalizate și nu âu participat la acest program vor fi nevoite să-și plătească tratamentul. Dan Ma- gheru, directorul ASP, și Doinei Crișan, reprezentantul CJAS, au căzut de acord că acuitatea gradului de evaluare a stării de sănătate a populației va fi suficient de ridicată pentru a se putea prio- ritiza proiectele de sănătate pe termen mediu și lung, chiar dacă se estimează că, din varii motive, aproape un sfert din populația județului nu va participa la acest program. Dan Magheru

Maxime istorice pe Bursă
■ Prima zi de tranzac
ționare din săptămâna 
încheiată a adus maxi
me istorice.Deva (D.R.) - Vedeta zilei de luni a fost Antibiotice Iași (ATB) care a depășit valoarea de 2 RON pe acțiune pe o lichiditate ridicată de peste 1.1 milioane RON, închizând ședința cu o apreciere de 7.37%. în sectorul SIF-urilor, volumele de tranzacționare au fost reduse iar în a doua parte a ședinței de tranzacționare s-au remarcat volume mai semnificative în sectorul bancar, de peste 4 milioane RON, titlurile BRD pierzând 1,81% până la 27,1000 RON.Creșteri semnificative au fost pe titlurile Amonil (AMO) care au crescut cu 11% pe rulaje semnificative și

pe cele ale Azomtireș (AZO) care au închis cu o apreciere de 14%. în sectorul financiar SIF Transilvania a închis cu un avans de 4.4% până la valoarea de 2.8400 RON.
Creștere și descreștereDupă maximele atinse în zilele de luni și marți, indicii bursieri au scăzut, în medie, cu puțin peste 1.5% fiecare în ședința de miercuri. în sectorul financiar SIF Oltenia (SIF5) a închis ședința cu o depreciere de 0.67% până la valoarea de 4.34 RON- Scădere mai accentuată a fost înregistrată de SIF Muntenia (SIF4) - 3.4%. în sectorul bancar BRD a închis ședința cu o depreciere de aproape 1.5% până la valoarea de 26.900 RON. Titlurile SNP au coborât cu 2.61% până la 0.5600 RON.

Săptămâna bursieră a fost, în general, una bună pentru 
investitori (Foto: cl)Vedeta zilei de joi au constituit-o titlurile Rompetrol Rafinare Constanța (RRC) care au avut o apreciere de

8.25% până la valoarea de 0.1050 RON/acțiune, pe un volum de peste 94.6 milioane acțiuni.
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SĂNĂTATE Cataracta, boala neglijenței
• Cataracta congenitală. Poate apărea 
fie la unul, fie la ambii ochi. Copilul poate 
moșteni această afecțiune, dar modifi
carea cristalinului nou-născutului poate 
surveni și din cauză că, în timpul sarcinii, 
mama a suferit o infecție. (D.l.)

GlaucomulDeva (D.l.) - Glaucomul reprezintă o afecțiune oculară ce se caracterizează prin creșterea presiunii intraoculare, degradarea fibrelor nervoase retiniene, alterarea nervului optic și dereglarea ireversibilă și progresivă a vederii. Cauzele pot fi ereditatea, anomalii congenitale, a- fecțiuni intrauterine, tumori intraoculare, traumatism ocular. Glaucomul se manifestă prin creșterea presiunii intraoculare, alterarea funcțiilor vizuale, primordial - a vederii periferice, e- dem sever al corneei, pupila dilatată. Tratamentul este exclusiv chirurgical, iar complicațiile posibile pot fi numeroase: diminuarea vederii, orbire, sindrom dureros, cataractă. în cazul glau- comului se recomandă să se evite condițiile de obscuritate etc.

Diplopia
Deva (D.l.) - Diplopia 
(vederea dublă) este 
o tulburare a vederii 
care constă în perce
perea dublă a imagi
nii unui obiect. Cau
zele posibile sunt 
dintre cele mai di
verse: scleroza în 
plăci, diabet zaharat, 
tumori intracraniene, 
intoxicații cu metale 
grele, infecții ale ure
chii medii, meningi
ta, encefalita, hiper
tensiunea arterială, 
paralizia nervilor ocu
lari, cauze congeni
tale, traumatisme 
oculare cu modifi
carea poziției globu
lui ocular, boala 
Basedow. Prezen
tarea urgentă la me
dic pentru consul

tație este imperios 
necesară în acest 
caz. în funcție de 

cauza vederii duble, 
se va interveni asu
pra bolii generale 

care a provocat di
plopia fie prin me
dicate corespunză
toare, fie prin inter
venție chirurgicală.

■ La fel cum copilul 
primește educație, așa 
și vederea lui primește 
informațiile de bază.
Dana Ioan
danaioan@informmedia.roDeva - Parcă au devenit o modă ochelarii de vedere. Tot mai mulți oameni, dintre care foarte mulți tineri, sunt ne- voiți să poarte ochelari. Puțini știu însă că vederea se dezvoltă și se educă din primii ani de viață. „Până la 7 ani, vederea se dezvoltă, acuitatea'ei crește. La fel cum copilul primește educația celor șapte ani de-acasă, așa și vederea lui primește în acest timp informațiile de bază. Până la 12 ani se definitivează toate aspectele fiziologice ale vederii”, spune dr. Remus Angelescu, medic primar oftalmolog. în această perioadă mai ales, dar și în tot decursul vieții, este necesară deprinderea unor obiceiuri sănătoase în privința ochilor, pentru a păstra vederea cât mai bună cât mai mult timp. Poziția în bancă, pentru preșcolar și elev, lumina ambientului sunt deosebit de importante pentru o vedere bună încă din copilărie.

Tratament naturist pentru con

Diferența dintre un ochi sănătos 
și unul cu cataractă

junctivită. Peste o jumătate pahar de coajă de castravete verde, proaspăt decojită, se toarnă 300 ml apă clocotită. Se adaugă și o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu. Cu preparatul rezultat, răcit, se pun comprese la ’ ochi. (Foto: CL)k _____
ConjunctivitaDeva (D.l.) - Conjunctivita este inflamarea conjunctivei (membrana care acoperă și protejează globul ocular, dar și partea internă a pleoapelor). Atunci când ea este iritată, vasele care o parcurg se dilată și ochiul devine roșu. în general conjunctivita este de origine infecțioasă, dar poate fi cauzată și de factorii iritanți prezenți în atmosferă, putând fi contagioasă. Trebuie evitat deci orice contact cu lacrimile persoanei infectate, având grijă să nu se folosească aceleași batiste. Pentru persoana bolnavă este importantă spălarea pe mâini după fiecare contact cu ochii.Simptomele sunt de obicei evidente: ochi roșii, iritați, senzație de usturime sau de particule de nisip în ochi, secreții ale ochilor dimineața la trezire, scurgeri simple sau o secreție purulentă (conținând puroi), lipicioasă și gălbuie, care câteodată lipește genele între ele în timpul somnului.Tratament: se curăță ochiul bolnav cu o compresă și puțin ser fiziologic sau se dizolvă o linguriță de sare intr-un pahar de apă fiartă, călduță și se înmoaie o bucată de vată în lichid. întotdeauna ștergeți ochiul dinspre unghiul extern spre cel intern.Medicul vă va prescrie o alifie oftalmolo- gică sau picături pentru o infecție bacte- riană. care vor vindeca rapid conjunctivita.

Elixir pentru ochiDeva (D.I.) - înainte de a ajunge să combatem afecțiunile oculare, este mult mai u- șor să le prevenim. Printr-o alimentație corectă, prin administrarea pe cale internă a unor remedii naturale care măresc acuitatea vizuală și previn o serie întreagă de afecțiuni oculare. Produsele cu acțiune de prevenire a a fecțiunilor oculare trebuie să aibă un conținut ridicat de vitamine, minerale, oligoele- mente și alte substanțe active. Cele pe bază de fructe de pădure, prin conținutul lor, sunt un elixir pentru ochi și nu numai: cele pe bază de fructe de afin favorizează circulația la nivel retinian, im bunătățește vederea nocturnă, ajută la normalizarea glicemiei (diabetul afectând grav vederea). S-a constatat la persoanele care lucrează mult în fața ecranului calculatorii lui că extractul din acest fruct ajută la păstrarea acuității vizuale și la îndepărtarea oboselii oculare. Cele pe bază de fructe de cătină - cătina este o adevărată polivi- tamină naturală, cu efecte benefice mult mai complexe a- supra ochilor - sunt eficiente și în bolile oculare infecțioa- se, în cele care apar odată cu înaintarea în vârstă sau in corelație cu anumite procese degenerative.

Fructe de pădure

Dr. Remus Angelescu, medic primar oftalmologLa fel ca alte simțuri, și vederea poate fi educată Ia un nivel superior. Bunăoară, pictorii. disting mai multe nuanțe decât oamenii care nu și- au exersat acest simț.Și ochii îmbătrânescAbia în jurul vârstei.^ 40 de ani puterea cristalinului de a face acomodarea ^aproape/departe slăbește și, până la 60 de ani, prezbiopia devine o stare normală. O vedere întreținută, educată, nu poate avea dioptrii mai mari de i2,5. Pasul. următor îl constituie cataracta. Conform studiilor, doar circa 20% din populație nu ajunge să-aibă cataractă. Această. boală însă nu este doar o consecință a îmbătrânirii. Cataracta mai poate a- părea în cursul unor boli cronice (ex. diabet zaharat), după expunerea îndelungată la radiații (inclusiv cele solare).. 

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber îți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:IEFTIN PRIN NOI!
Mu veți simți majorarea tarifelela Poștă pentru că 
prețui abonamentului la Cuvântul Liber a rămas , 
același, pe rețeaua proprie de distribuție!

DISTRIBUITE 
PROPRIE:• 1 lună=8,9 lei• 2 luni= 17,8 lei• 3 luni=25.9 lei• 6 luni= 48,9 lei• 12 luni=89,9 lei'

0254/211275, int. 8811
Sună pentru a profita de această OFERTA:

Numele___________Prenumele____________________________________Adresa: Str ________ ______________________Nr._____ Bl. » i Sc. Ap. _____Localitatea___________________________Telefon______________________________ ,____
DA J vreau sâ primesc in fiecare dimineață. 
GRATUIT1, timp de o lună, la adresa de mai sus. eniid 
lanul Cuvântul liber.

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

după șocuri electrice, arsuri. Tratamentele medicamentoase, în special corticoterapia (administrarea de prednison, dexametazonă ele.) pe termen ^idelungat și necontroiat duc ia apariția cataractei. Fumatul șl consumul abuziv de alcool cresc riscul dezvoltării cataractei. Ea poate fi depistată de medic chiar dacă este în fază precoce. Evoluția naturală a bolii este spre agravare până la pierderea totală a vederii. Nu există tratament care să-i poată preveni sau opri dezvoltarea.Din păcate, cei mai mulți considerăm vederea foarte des ca un dat, ca ceva la care avem dreptul, și uităm că a- veni obligații față de ea. Orele petrecute în fața calculatorului, pozițiile defectuoase ale corpului când scriem, forțarea veder ii în anumite situați* pot conduce ia o slăbire a 

ei încă de la vârste tinere. Și, odată apărută necesitatea purtării ochelarilor, cei care îi folosesc nu țin cont de faptul că aceștia au anumite recomandări („pentru citit", „pentru depărtare”) și, din neglijență, îi folosesc în oricare dintre situații, cu consecințele de rigoare: creșterea numărului dioptriei.Problemele de vedere pot fi și moștenite. Miopia, astig- matismul. discromația pot’fi rezultatul unui defect genetic. Discromația (boala în care nu se disting culorile, în cadrul căreia, este cuprins și mai cunoscutul daltonism) este însă o boală strict masculină. Bărbații care nu pot distinge anumite culori nu au voie să conducă, nu au voie să dețină permis de portarmă și nici să se angajeze in posturi care presupun siguranța circulației.

mailto:danaioan@informmedia.ro
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• Pumn în gură. Supărat pe presă pentru 
câteva articole dure, dar întemeiate la a- 
dresa sa, finanțatorul clubului Corvinul, Flo
rin Uscatu, le-a pus multe piedici jurnaliș
tilor prezenți sâmbătă la amicalul cu Inter 
Blaj. Uscatu le-a interzis antrenorilor să 
dezvăluie numele jucătorilor aflați în probe 
și a refuzat să discute cu jurnaliștii. (C.M.)

• Dublu argint la lupte. Alina Pogăcian 
(ctg. 51 kg), antrenată de .Cosmin Văcă- 
rașu, și Alexandra Leucă (ctg. 59 kg), an
trenată de Suraj Moravan, au obținut me
dalii de argint în cadrul finalei Campionatu
lui Național Lupte senioare, desfășurată în 
week-end la Reșița. Pe larg în Pagina SpOrt 
de mâine. (C.M.)

Școală
■ Noua echipă a Corvi- 
nului, construită de Titi 
Alexoi, a câștigat la 
primul meci amical.Hunedoara (C.M.) - FC Corvinul 2005 Hunedoara a început cu dreptul seria jocurilor amicale de verificare, câștigând cu 6-0 primul meci-test disputat în această vară în compania echipei Inter Blaj din liga a IlI-a. Rămas fără aproape jumătate din vechiul lot, antrenorul Titi Alexoi a demonstrat încă o dată că e „specializat” în descoperirea și promovarea tinerilor și a reușit, în scurt timp, să încropească o formulă de echipă promițătoare. Construită așadar după modelul „școlii de fotbal Ajax”, noua echipă a Corvinului s-a impus prin golurile semnate de Ungureanu (17, '22, '41), Păduraru (35 - pen) și Suciu

De trei ori argint lă atletismDeva (C.M.) - Sportivii de la cluburile hunedorene au cucerit trei medalii de argint la ediția din acest an a Campionatelor Naționale de Atletism în aer liber, rezervate juniorilor III, care s-au desfășurat în weekend la București. Prima medalie a fost obținută de Andreea Todereanu de la CSS Cetate Deva care s-a clasat pe locul secund în proba de săritură în înălțime cu o perfor- H mantă de 1,62 metri. A doua medalie a cu- r cerit-o ștafeta de 4x400x300x200x100 a CSSCetate Deva formată din Cristina Butaș, Maria Perojuc, Claudia Zăiceanu și Emanuela Hoidrag, iar a treia de Roxanda Clinei de la CSS Hunedoara în proba de 300 metri. Ștafeta de 4x100 metri de la CSS Deva a ocupat locul secund în finală, însă a fost descalificată și a pierdut medalia pentru un schimb înainte de limită. Sportivele de la CSS- Cetate sunt antrenate de Mihai Luca, Nico- *4 lae Alexe și Laura Caia, iar cea de la CSS Hunedoara de Marieta Ilcu și Florin Bucur.

Spectacol, suspans, contestații
■ Echipele din Brăniș- 
ca, Șoimuș și Ilia s-au 
calificat în semifinalele 
Cupei Primăriilor.Deva - Meciurile din sferturile de finală ale Cupei Primăriilor, desfășurate, ieri, la Simeria și Certej, au avut multe din ingredientele fotbalului de calitate, competiția organizată de AJF Hunedoara fiind din ce în ce mai atractivă. Toate cele patru întâlniri au avut momente de spectacol, tensiune și suspans și s-au bucurat de o atmosferă de zile mari în tribune. în plus, partida dintre Petito Bă- cia și Poiana Ruscă Ghelari

Corvinul a pierdut mulți jucători din vechiul lot (Foto t. Mânu)(36 și ’90) și le dă speranțe suporterilor că poate supraviețui în liga secundă.„Sunt foarte mulțumit de modul cum a răspuns echipa și victoria e importantă pentru moral, chiar dacă adversarul a fost unul mai degrabă modest. Mai avem mult de lucru, pentru că jucătorilor le
(5-1 în teren) a rămas încă nedecisă, pentru că a continuat și după minutele regulamentare cu o contestație depusă de echipa din Ghelari.
Fotbal cu sufletDuelul dintre Mureșul Brănișca și Sargeția Bretea Română a fost în bună măsură echilibrat. Victoria echipei din Brănișca. a fost adusă de plusul de organizare oferit de indicațiile antrenorului loan Moț și de inspirația lui Dumbravă care a marcat golul ce a făcut diferența. Partida dintre FC Turdaș și Venus Șoimuș a început în nota de dominare a celor din Turdaș și s-a remarcat printr-un ritm 

lipsește experiența și curajul, întrucât vin din ligile inferioare. Un test mai relevant vom avea miercuri, când jucăm cu CFR Timișoara a- casă. Un mare câștig al acestui prim jpc îl reprezintă evoluția jucătorilor Pădurea- nu și Fodor, care promit să rezolve problema posturilor de 
foarte alert, dovadă că s-a jucat cu mult, mult suflet. Voința Ilia a defilat în prima repriză a întâlnirii cu Șoimul Băița, dovadă că la pauză conducea cu 3-0. Meciul dintre Petito Băcia și Poiana Ruscă Ghelari a fost la discreția celor din Băcia care au condus cu 3-0 la pauză, cu 3-1 în startul reprizei secunde și s au impus cu 5-1 la final. Calificarea lor stă însă la mâna Comisiei de Organizare, întrucât echipa din Ghelari a depus o contestație în care susține că Petito a folosit doi jucători care nu aveau drept de joc, pentru că au vârsta sub 16 ani.Rezultate - sferturi de finală 

fundași laterali care erau deficitare”, preciza Titi Alexoi. FC Corvinul va continua seria jocurilor amicale de verificare după următorul program: 18 iulie cu CFR Timișoara acasă; 21 iulie cu Unirea Alba Iulia acasă; 25 iulie cu Poli II Timișoara în deplasare; 28 iulie cu Unirea Alba Iulia în deplasare; 1 august cu Poli II Timișoara acasă; 4 august cu Jiul (pe un teren nedesemnat încă).Corvinul 2005 Hd. - Inter Blaj (liga III) 6-0 (4-0). Au marcat: Ungureanu, '17, '22, '41, Păduraru '35 - pen; Suciu '36, '90. Corvinul Repriza I: Pascal - Păduraru,' Hațegan, Irina, Fodor - B. Nicolae, B. Cristea, Găman, Vișan - Fotescu, Ungureanu. Corvinul Repriza a H-a: Opric - Loghin, M. Ionică, Macavei, Stuparu - R. Cristian, A. Pavel, G. Blaga, Dan- ciu - Mișca, Suciu.Antrenor: Titi Alexoi.

Partida F.C. Turdaș - Venus
Șoimuș a avut un ritm alertMureșul BrănișcaSargeția Bretea Română 1-0 (0-0). A marcat: Dumbravă (min. 33). FC Turdaș - Venus Șoimuș 0-3 <0-l). Au marcat: Nagy (min. 11 'din penalty și min. 54), Bodea (33.). Voința Ilia - Șoimul Băița 3-2 (3-0). -Petito Băcia - Btoaisa RuscăGhelari 5-1 (3-1)

Consultanții 
noștri de 
vânzări, la 
dispoziția ta! 
Mihaela 
Stroia 
0720 - 400 438 
[Anca Bobora 

0721- 513 871 
Sorin Flori 
a720 - 487 389
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• Dezamăgire. Naționala de baschet 
masculin tineret a României a ocupat 
locul 17 la Campionatul European Divizia 
B, desfășurat la Varșovia, după ce a învins 
în meciul de clasament reprezentativa 
similară a Belarusului, cu scorul de 93-74 
(41-47). (MF)

Mutu, noul lider al Florentinei

Roberto Ayala 
la ZaragozaCăpitanul reprezentativei Argentinei, Roberto Ayala, își va rezilia în următoarele zile contractul cu Villarreal pentru a semna un acord pe trei ani cu Real Zaragoza. în februarie, Ayala a semnat un contract pe trei ani cu Villarreal, însă Real Zaragoza a plătit în cele din urmă clauza de reziliere pentru a- 1 achiziționa pe fotbalist. Roberto Ayala, jucătorul cu cele mai multe selecții din istoria naționalei Argentinei - 114 - a jucat, azi noapte, în finala turneului Copa America, în meciul cu Brazilia. Ayala a mai evoluat la Valencia, Ferrocarril Oeste, River Plate, Napoli și AC Milan.

Butt la 
Benfica
Lisabona (MF) - Portarul german Hans- Jorg Butt (foto), care și-a rezilitat în luna mai contractul cu Bayer Leverkusen, va juca în sezonul viitor la Benfica Lisabona. Acordul dintre Butt (33 ani, 1,91 m) și Benfica Lisabona, ocupanta locului 3 în 'iDionatul 2006- urmează sâ fie un., uiizat azi. La Bayer Leverkusen jucătorul german a ajuns rezervă, lucru care i-a grăbit plecarea. Potrivit presei portugheze, Benfica îi garantează postul de titular. „Quim" Silva și Jose Moreira vor fi rezerve, iar Moretto a fost cedat la AEK Atena.

■ Atacantul român este 
cel mai valoros jucător 
al echipei, după plecarea 
lui Luca Toni.Firenze (MF) - Cotidianul italian II Giornale notează că echipa AC Fiorentina și-a reluat pregătirile, având un nou lider în persoana lui Adrian Mutu, după plecarea atacantului Luca Toni, la Bayem Mun- chen. Un număr de 26 de jucători s-ău reunit la Casteltotto, de la reunire lipsind Riccardo Montolivo și Giampaolo Pa- zzini, care mai au la dispoziție câteva zile de vacanță după ce au participat la Campionatul European de tineret, în timp ce fundașul Ondrej Mazuch se află alături de naționala Cehiei la Campionatul Mondial Un- der-20. II Giornale notează că, deși a venit la reunire, bulgarul Valeri. Bojinov a fost pus pe lista de transferuri. Mutu și coechipierii săi de la Fiorentina vor disputa, în 22 iulie, un amical cu Poli Timișoara, în România.
Greu fără ToniFotbalistul Adrian Mutu a

Roberto Ayala (Foto, fan) ;

Nyon (MF) - Rezultate înregistrat în partidele disputate sâmbătă în manșa secundă a turului doi al Cupei UEFA-Intertoto:(+) Gloria Bistrița (România) - Maccabi Haifa (Israel) 0 - 2 (în tur, 2 - 0). Gloria Bistrița s-a calificat la penaltiuri.St-Gall (Elveția) - (+) Dacia Ghișinău (Moldova) 0 - 1 (în tur, 1 - 0)Dacia Chișinău s-a calificat la penalty-uri.Cliftonville (Irlanda de Nord) - (+) Ea Gantoise (Belgia) 0 - 4 (în tur, 0 - 2)(+) Hammarby (Suedia) - Cork City FC (Irlanda) 1 - 0 (în tur, 1 -1)(+) Rubin Kazan (Rusia) - ZTE (Ungaria) 2 - 0 (in tur, 3 -0)Slovan Bratislava (Slovacia) - (+) Rapid Viena (Austria) 1 - 0 (în tur, 1 - 3)(+) Oțelul Galați (România) - Slavija Sarajevo (Bosnia- Herțegovina) 3 - 0 (în tur, 0 ■ 0)(+) Cherno More Varna (Bulgaria) - Makedonija Skopje (Macedonia) 3 - 0 (în tur, 4 - 0)(+) Kula (Serbia) - Măritor (Slovenia) 5 - 0 (în tur, 0 -2)(+) Aalborg (Danemarca) - Honka Espoo (Finlanda) 1 - 1 (în tur, 2-2)Vllaznla Shkoder (Albania) - (+) Trabzonspor (Turcia) 0 - 4 Gn tur, 0 - 6)Ieri au avut loc meciurile Slovan Liberec (Cehia) - Tobol Kostanay (Kazahstan), în tur 1 - 1, șl Șaktior Soli- gorsk (Belarus) - Cernomoreț Odessa (Ucraina), în tur 2-4.Legia Varșovia (Polonia) a fost exclusă din competiție, iar Vetra Vilnius este astfel direct calificată în turul trei.Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în turul trei.

Gloria Bistrița s-a calificat
■ Echipa bistrițeană a 
avut mari emoții, 
trecând prin loteria 
penalty-urilor.

Bistrița (MF) - Formația Gloria Bistrița s-a calificat în turul trei al Cupei UEFA Intertoto, după manșa secundă a turului doi, cu Maccabi Haifa, disputată pe teren propriu și încheiată cu scorul de 4-3 (0-2, 0-1), după prelungiri și lovituri de departajare.în prima manșă, Gloria s-a impus în fața echipei isra- eliene, cu scorul de 2-0. Maccabi Haifa a deschis scorul în minutul 7, prin Maymon Shay, după o reluare la o centrare. Echipa israeliană a mai înscris un gol în minutul 65, prin Tomer Hemad. Gloria a ratat un penalty în minutul 37, prin Naîați, după ce arbitrul a acordat o lovitură de la 11 metri pentru un fault al israelienilor asupra lui Dobre. în minutul 95, în prima repriză a prelungirilor, Coroian a marcat, dar tușierul indicase ofsaid. Macca-

in Pantheonul tenisuluiLondra (MF) ■ Pete Sampras, deținătorul recordului de titluri câștigate în turnee de Grand Slam la simplu (14 din care 7 la Wimbledon) și Arantxa Sanchez, triplă câștigătoare la Roland Garros, au intrat în Panteonul gloriei tenisului. Sampras, în vârstă de 35 de ani, a fost numărul 1 mondial timp de 286 de săptămâni, dintre care 102 consecutive, în perioada 15 aprilie 1996 - 30 martie 1998 (record bătut doar de Roger Federer) și a câștigat peste 43 de milioane de dolari din premii de-a lungul carierei sale în care a obținut 64 de victorii ATP până la retragerea din 2003. Sanchez, în vârstă de 35 de ani, a câștigat Roland Garrosul In 1989, 1994 și 1996 și a devenit, în 1994, prima jucătoare spaniolă din istorie care a învins la US Open. într-o carieră de 18 ani, ea a câștigat 29 de titluri și a ocupat primul loc in cla- 
samennil WTA rimn de 19 căntămânâ. tn IQftR

■

Împăcare Antrenorul echipei Chelsea, Jose Mourinho, a declarat pentru Sunday Times că a avut o lungă discuție cu patronul Roman Abramovici și a precizat că nu vor mai exista 
pmhleme CU magnat»! rus. (MF) (Fota EPA)

Adrian Mutu (Foto: J.b.)declarat, intr-un interviu acordat publicației Gazzetta dello Sport, că Fiorentinei îi va fi greu în noul sezon, deoarece nu îl mai are în lot pe atacan

Antrenorul loan Ovidiu Sabău
(Foto: FAN)bi Haifa a rămas în inferioritate numerică în minutul 115, când a fost eliminat Swan, pentru cumul de cartonașe galbene. La loviturile de departajare, pentru Maccabi au înscris Keinan și Gita. Au ratat Bar, Gafney și Rafaelov. Pentru Gloria Bistrița au înscris Sepsi, Toma, Băd. A ratat Coroian. Gloria va întâlni în turul trei formația Atletico Madrid.

Un atlet a fost rănit cu sulița la Roma
■ Salim Sdiri a fost 
nimerit de o suliță în 
timpul reuniunii atletice 
din capitala Italiei.Roma (MF) - Atletul francez Salim Sdiri, specialist în proba de săritură în lungime, care a fost rănit vineri seară de o suliță aruncată de un alt sportiv în cadrul reuniunii atletice de la Roma, a părăsit, sâmbătă dimineață, policlinica unde a fost internat imediat după producerea accidentului.Accidentul s-a produs în cea de-a treia etapă a Golden League, când sportivul finlandez Tero Pitkamaki s-a împiedicat în momentul în care se pregătea să arunce sulița, iar aceasta a ajuns în spatele atletului francez Salim Sdiri. Sdiri, medaliat cu bronz la Campionatele Europene în sală, din acest an, s-a lăsat pe moment în genunchi, având sulița înfiptă In partea dorsală dreaptă. Un 
alt mnmrpnt da la nmha da 

tul Luca Toni.„Pentru noi va fi mai greu, Luca era un punct de referință, nu doar un golgheter. Acum avem speranțe de la Pazini,
Și Oțelul e în turul III
■ Formația gălățeană 
a învins-o fără proble
me pe Slavija Saraje
vo, cu scorul de ^-nGalați (MF) - Galați s-a calificat în turul trei al Cupei UEFA toto după ce a sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa Slavija Sarajevo, în manșa secundă a turului doi al competiției.în prima manșă, disputată la Sarajevo, cele două formații au terminat la, egalitate, scor 0-0. Jula a deschis scorul în minutul 30, după o pasă de la Paraschiv, cu un șut din careul de 16 metri. Tot Jula a marcat, zece minute mai târziu, după o lovitură de colț executată de Seme- ghin. Ultimul gol al partidei a fost înscris de Paraschiv, în minutul 70, din 7 metri. Din minutul 74,

Săritorul francez în lungime Salim Sdiri a fost accidentat (Foto:săritură în lungime, italianul Andrew Howe, a povestit cum s-a produs accidentul; „Sdiri a fost lovit în timp ce se afla cam la un metru de mine. Eu i-am soos sulița din spate, încă am mâinile pline de sânge”, a spus Howe. Sportivului francez i s-a acordat primul ajutor, fiind transportat apoi cu o ambulanță la Policlinica Gemelli din Roma. „Sdiri are o rană de patru centimentri In partea dreaptă. Vârful suliței a nenetrat 

pentru că și el are calități mari și a demonstrat acest lucru. Este un atacant foarte bun, acest campionat îi va servi pentru a face pasul decisiv”, a . spus Mutu. întrebat dacă are un sfat pentru tinerii săi coechipieri, Mutu a răspuns: „Aveți un antrenor ca Cesare Prandelli, profitați de acest lucru. Urmăriți-1, ascultați ce vă spune, faceți ce vă cere, chiar și când nu vă convine. Așa am crescut eu și așa au devenit campioni jucători precum Gilardino și Adriana Este bine să te pui în serviciul echipei, nu să te gândești la lovitura perfectă sau la aplauze. Acest lucru este valabil pentru tineri, pentru mine și pentru toți”. Mutu a mai spus că are amintiri foarte plăcute despre antrenorul Fabio Capello și crede că ar fi bine dacă la Fiorentina ar veni suedezul Freddie Ljungberg, pe care îl cunoaște, chiar dacă nu s-au întâlnit în vacanță la Miami. Adrian Mutu a mai spus că nu se gândește să plece de la Fiorentina, deoarece aici beneficiază de încrederea președintelui, a antrenorului și a coechipierilor.

Antrenorul Petre Grigoraș
(Foto: FAN)Slavija Saravejo a evoluat în inferioritate numerică, Benovici fiind eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. în turul trei al Cupei UEFA Intertoto, Oțelul Galați va întâlni echipa Trabzsonspor (Turcia), care a eliminat în turul doi formația Vlaznia (Albania).

parțial o coastă”, a declarat Giuseppe Fischetto, unul dintre medicii care l-au asistat.Sportivul francez a declarat, la spital, că a avut un presentiment înainte de accident. „Nu prea eram liniștit. începuse concursul nostru, iar sportivii de la proba de aruncarea suliței Începuseră Încălzirea. Sulițele cădeau In apropiere de noi ți 
chiar mi-am imaginat mim 
nna ajunge lângă piclOFOl 
mea”. a declarat Sdiri.
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♦HOTEL Noua SkodaFabia Love at first drive SIMPLY Cl EVER

• Brad, Orașul Nou, posibilități privatizare, 
preț negociabil. Tel. 0722/504012, 
0721/305630.(4/13.07)

• etaj 2 din 4, bloc din cărămidă, 45 mp, 
balcon, centrală termică, curat, mobilat, 
utilat, ocupabil imediat, ultracentral, Deva, 
preț 46.000 euro, negociabil, exclus inter
mediari. Tel. 0745/888619. (11/12.07)

Vrode, iaduhuă.

dre sloe san tnpoR h adia, folosite ți rerâaile saa i» stare aoai

LA CELE MAI BUNE PREȚURI DE PE PIAȚĂ: 
EXCAVATOARE ȘI BULDOEXCAVATOARE 

-SCHELE PENTRU CONSTRUCȚII ȘI POPI METALICI 
-UTILAJE DE MARCAT STRĂZI, COMPRESOARE, 
MAȘINI DE TĂIAT ASFALT
UTILAJE ȘI MATERIALE PENTRU DIVERSE ACTIVITĂȚI

• zona Micro 15, decomandate, centrală 
termică, termopan, instalații sanitare noi, 
informații la telefonul 0721 780121 
(7/1107.2007)

INFORMAȚII PUTETI OBȚINE LA
TEL. 0720/989.125,' 0254/231.330

te vrea 1 
full option! V
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12z 12 turbo Gear
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• 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. (A0)
• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă, parchet, 
gresie, faianță, baie amenajată, preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• 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. 0740/2^0780. (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 46.500 euro, tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• Dacia, et 3, circuit balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, oalcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON. tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et. 4, semidec.. contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului, et. 2, circuit, balcon, faianță, gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON. neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. luliu Maniu, semidec., faianță, gresie, 
termopane, CT. parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, parchet bucătărie, baie, reparti
toare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent circuit bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie. 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd. 
Decebal. preț 50000 euro. tel. 0741/154401. 
227542 seara (A2)
• zare Decebri, 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., 0740/317.314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, țel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 pârii, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

AutoCord
dealer Skoda

• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
o Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366,. 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• 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, tel. 
0740/317314. (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)
• Caipați, dec, garaj, boxă, CT, 2 bâi, 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)

Deva, Bd. 22 dec, BL 4, tel./fax: 0254 22 45 44 
vanzari@autocord.ro, www.autocord.ro
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ROBBIE RIVERA 
BRIAN CROSS 
28 IULIE
LIBERTY PARADE ARENA 
VENUS SATURN

mailto:vanzari@autocord.ro
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S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A.
Membf? a Orupuiut Financiar Carpatica 
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• 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 Mărăști, decomandate, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4).
• etaj 1, bid.' Decebal ■ Opera, cu 2' băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță, 
vedere in 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,2328Q8. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,232808. (A4)
• zonă ultracentrală, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată, mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, bale cu gresie, faianță, CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• disc, 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, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

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)

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

organizator abonamente 
pentru Hunedoara

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• Capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8811.
Persoană de contact: Andrea Szancsali, 

tel. 0724/388681
E-mail: andrea.szancsali@informmedia.ro (42648
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• dec. mu semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317313. 
(AS)

Vând ap. 4 camere (07)

• sau schimb cu apartament 2 camere, plus 
diferență, lângă piață, etaj 3, cărămidă, țiglă, 
repartitoare, gresie, faianță, 90 mp. Tel, 235153. 
(T)
• dec, zona împăratul Tralan, et. 2, hol, 16 mp, 
parchet, CT, 2 balcoane, 2 băi, st 110 mp, garaj șl 
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)
• 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. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

■ urgent, In zona Gojdu, etaj 1-3 (seml)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 CAI)

Vând case, vile (13)

• casă nouă, D+P+E, Deva, AL Florilor, nr. 1 
(Intrare In Micul Dales), 4 camera, living, 2 
băl terasă, balcon, bucătărie, birou, 
spălătorie, garai. Informații tel 223635, 
0766/362624. (6/134)7)

• 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. (AO)
• 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 camera, bucătărie, baie, garaj, teren 1300 
mp; complet mobilată și utilată, în Batiz, preț 
210.000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp. zonă ultracen
trali Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• casă lemn, ST - 1 ha, preț 15.000 RON, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Musara, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483, 
(A10)

Societate comercială cu sediul in Deva
ANGAJEAZĂ 

CONDUCĂTORI AUTO categ.B, C | 
pentru distribuție produse alimentare.

INIVERSIȚATEA „ALMA MATER" SIBI l
AU rORIZAl A prin Hotărârea de GmiTnnr, 91^11 augptZW?

HUNEDOARA

SALARIU MINIM 250 EURO
CVmrile se depun la adresa firmei:
str,George Barițiu, nr.13, sau la fax: 0254/219300.

ADMITERE 2007
ÎNVĂȚĂMÂNT LA ZI»

CONCURS DE DOSARE pla ja jaxei anuale de studii 
se face în 10 (ZECE) RATE LUNARE

OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TIP MODULAR .ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 
PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

• 2 cest, 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, zbna Săvești, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• șl teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 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. Bucureșci, 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, garai, încălzire, canalizare, pcsibilitate
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 caimra + dependințe, com.Ribița, str. Dumb
rava, preț atractiv, tel.:0254/613,366, 
0788/040,490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

• cată cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă cu grădină și anexe in satul Sibișel. 
Informații la tel. 0740/241387,0740/231451. CD
• vilă deosebite, în Șoimuș, construcție nouă, 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră, termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută. Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• urgent, casă, zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină, sc 90 mp, st -1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună, sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență, 
preț 140.000 ron neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)

Vând garsoniere (19)

• zona Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță, convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• balcon, parchet, contorizări, ST 33 mp, et 1, 
preț 98.000 RON, neg., tel. 0742/019418. (Al)
• contorizări, parchet laminat, gresie, faianță, 
balcon, mobilată, et. 3, zona Bejan, preț 66.000 
lei, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dac, contorizări, P+G+F, ST 43 mp, zpna 
Astoria, preț 125.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• urgent, zona Mărăști,etaj Intermediar, balcon, 
contorizări, preț 90.000 RON, neg., tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent, zona Bejan, etaj Intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• urgent,zona Miorița, etaj Intermediar, balcon 
închis, contorizări, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)
e iigent, zona Dacia, etaj intermediar, 2 camere 
dec., modernizări, gresie, faianță, parchet, geam 
termcpan, 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)

S.C. CU SEDIUL 
ÎN MINTIA
ANGAJEAZĂ:

■ VOPSITOR:
experiență minimi;

■ OPERATOR 
INJECȚII MASE

PLASTICE.
Informații supli

mentara la tel Jfax: 
0254/238.522 

Mobil: 0751/0S0.657

(102326)

• zona Kogălnlceanu, stare bună, termopan, ușă 
metalică, gresie, faianță, contcrizări, reparti
toare, bloq nou de cărămidă, ocupatei lă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165702.237808. ^'10/435095.U)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, garsonieră în zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 
lei pănă 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
și suprafață tel. 0740/535095. 0730/474275, 
232808. (A4)
-• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317.314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• parcate MO ■ 800 - 1000 mp în cea mai 
bună zonă din Zăvoi; toate utilitățile, 
poziție excelentă. Tel. 0744/543238, 
0721/467222. (9/10.07)

• 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)
• tn Bădă ideal pentru casă, st=150C mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• In Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587.0745/253662. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 600 mp 
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 Săntuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț -18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• ă5 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.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040,490, 0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 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,
0788/158.483. (AICI

Cumpăr teren (22)

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

SC Arghlr Prodax SRL 
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- utilaje
R
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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)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

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

CEA-MAI

Maf. la ti

^Rreratări// solie 

M a trim o ni â I e?s

Imobile chirii (29)

• 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/l un ă, 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, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
■ Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• M. Eminescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• se închiriază - urgent ■ casă în Deva, zona 
Horia, construcție nouă, P+E, 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă amenajată 2 băi, 
2 terase, ideal pt firmă, depozit en gros, sediu 
firmă, preț 1600 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808. (A4)

mailto:andrea.szancsali@informmedia.ro
tari.ro
http://www.top-job.li
http://ww.uamsibiu.ffl
reeiiygiiafflsibiu.ro
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ANUNȚ LICITAȚIE
CASA DE ECONOMII Șl COUSEMMAȚIUNI C.E.C.

SJL BUCUREȘTI
SUCURSALA DEVA organizează:

Licitație deschisă cu strigare pentru:
Vânzarea autoturismului Dada 1310 Berlină: HD-04-SBKPrețul de pornire a licitației: 2.425 lei (exclusiv T.V.A.) Garanția de participare la licitație este de 60,00 lei.Contravaloarea dosarului de prezentare la licitație este de 20,00 lei (inclusiv T.V.A.);Ziua și ora licitațiilor: - 27 IULIE 2007, ora 12.00Dosarul de prezentare va putea fi achiziționat până la data de 26.07.2007 (inclusiv), între orele 9.00 - 16.00, de la sediul Sucursalei C.E.C. Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 90, bloc 26, parter.Informații la telefon 0254/218461 sau 0254/225201, int. 223.

(103342)

Auto românești (36)

• vând Aro 243, af 1989. motor Brașov, 4x4, stare 
foarte bună, preț 3500 lei. Tel. 260279, 
0745/149644. (T)

Auto străine (37)

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

• hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231800,0740/317.314. (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 comerrial amenajat, S-434 mp. zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se. poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231800,0740/317.314. (A9)

• vând Audi A4, af 2003, motor 2000, benzină, 
extrase full extra, 114.000 km, unic proprietar 
sau schimb cu auto plus diferență. Tel. 
0723/270348. (T)
• vând Opel Corsa, af 2002, adusă recent, 
extrase full, totul original, preț 4950 euro, nego
ciabil. Tel. 0744/125690. CT)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

A9 - Elitte Altele (61)

• vând tractor Steyer, stare perfectă de 
funcționare, nerulat în România și plug, 
preț 5800 euro. Tel, 0722/663724. (4/11.07)

A1O - Liliacul Multicom • Inchkfez teren pentru reclame publicitare, în
Spini, inf. la tel. 0745/511.776. (A9)

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

V 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:

• societate comerciali închiriază I 
următoarele utilaje: autogreder, buldoex- 1 
cavator, volă, excavator pe senile cupa 1 
mc, excavator Bob Cat și autobasculantă 
tip trac 16 tone. Relații la tel. 0723/154204, 
0254/234448.(2/10X7)

• vând tractoare J650, combină Clas, 
presă de făcut oaloțl pe ață, pluguri, grape 
semănători pentru grâu și porumb, tel 
0742/349357 sau 0254/246369. (nr. 06/07/07)

• vând mașină automată de tăiat marmură, 
granit, cu disc diamantat de 600 mm, moară de 
măcinat mozaic, motor electric de 22 kw și 
motostivuitor, în perfectă stare de funcționare. 
Tel. 0721/873022.0721/939353. (T)

Garaje (43)

Pierderi (62)

• Pierdut chel mașină OM cu telecomandă, 
In zona terasei Ml din Deva, ofer rec xr 

, pensă gi ion , Inf, la tel. 0720/868075 
! sau 031/2009222. (7/06417X7)

Prestări servicii (72)

• abord*hn tr. port zDnic, ftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germanie șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
cflmatizate, modeme. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0765/45883' (7/24JH)

■ mamă a doi copii, femeie serioasă, mă ofer să 
fac menaj șl alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase; ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439. (T)
• NOU!!! călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)
■ ofer medtațn engleză și franceză orice nivel la 
domicjliul clientului. Preț avantajos. Experiență 
10 ani în Canada și America. Deva, telefon 0254- 
223451. (T)
• transport mobUlet, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc volum; asigur 
demontare, încărcare la mutări. Tel. 0254/225578 
0744/934462,0726/551701. (T)

Oferte locuri de munca (74)

• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate. • vând garaj, zona pieței centrale, Deva. 
Tel. 0722/701557. (4/10.07)

• angajăm director supermarket, în Deva, ev
urile se transmit la e-mail sovaialasljyahoo.com 
până la data de 1.09.2007. (1/13.07)
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 20 posturi, data limită 31.07, Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 4 posturi, data limită 20.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ confecțloner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ confecționr-a:nbl articole din textile, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 30X7. Tel, 
213244, orele 9-16.

! • confeetfoner-asambior articole din textile,
Lupeni, 16 posturi, data limită 1.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner cablaje auto, Deva, 34 posturi, 
data limiQ 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confectioner cablaje auto, Orăștie, 10 posturi, 
data limită 31X7. Tel. 213244, orele 9 -16.
• conțecțîoner îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Brad, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
o confectioner încălțăminte ortopedică, Călan,
30 posturi, data limita 31.07. Tel. 213244, orele 9 - 
16. ■
• confecțloner tricotaje după comandă, Hune
doara, 19 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier administrația publică, Lupeni, 1 post, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cornilor, expert, inspector, referent, Deva, 1 
post, data limită 22.07., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
o consilier juridic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• consilier urldlc Vulcan, 1 post, data limită 
16.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• informatică, Lupeni, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.

i • contabil, Deva, 1 post, data limită 25.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contaNț Hunedoara, 1 post, data limită 20.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e contabil, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil, Orăștie. 1 post, data limită 20.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Orăștie. 1 post, data limită 31X7. Tel. 
213244, orele 9-16.
• controlor calitate, Deva, 2 posturi, data limită 
25.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor conferii industriale din blană, Orăștie, 
2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• croitor, Hunedoara, 14 posturi, data limită 
20.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• croHor-stanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o a ti m Călan, 10 posturi, data
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător confecții industriale din blană. 
Orăștie, 5 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piesa din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piesa din piele șl înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 30.07., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piesa din piele și înlocuitori, Hune
doara, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
o cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 14 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător plete la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 15 posturi, data limită 808. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• firmă de curierat (plicuri) angajează curieri 
pedeștri pentru județul Hunedoara. Relații latei. 
0728/818495. (6/12.07)
• lăcătuș mecanic. Călan, 1 post, data limită 
20.07., tel. 213244, între orele 9-18
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07„ tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecaric, Hunedoara, 10 posturi, data 
Hmită31X7, determinată, tel. 213244,între orele 
9-16.

• lăcăhB meoric, Hunedoara. 17 pasări, data 
limită 31X7, tel. 213244, intre orele 9-16.
• lăcătuș mecanic. Hunedoara. 2 posturi, data 
limită 31.08, tel. 213244, între orele 9-18
• lăcătuș mecanic, Hunedoara. 5 posturi, data 
limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș-montator, Deva. 9 posturi, data limită 
22.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 29.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial. Hunedoara, 1 post, data
limită 15.07., tel. 213244, între orele 9-16. .
• lucrător comerdal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
> lucrăto comerdal, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• macaragiu, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.07., tel. 213244, între orele 9-16.
o macaragiu, Hunedoara, 1 post, data limită
25.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• macaragiu, Hunedoara, 1 post, data limită

, 25.07., tel. 213244, între orele 9-16.
o măcelar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• maistru 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 I i mită 31.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• malstrv-lnstalator în construcții, Hunedoara, 
1 post, data limită 31.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• malstnr-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, între orele 9-16.
• manlchlurist, Brad, 1 post, data limită 31.08, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• manlchlurist, Deva, 2 posturi, data limită 
05.08, tel. 213244, intre orele 9-16.
• manlchlurist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• manlputant mărfuri, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• mp mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.09., tel. 213244, între orele 9-16.
• marripulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• m . mărfuri, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulam mărfuri, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulam mărfuri, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulam mărfuri, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 25.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• mașinist la mașini mobile pentru transport, 
Brad, 1 post, data limită 15.07., tel. 213244, intre 
orele 9-16.
• ospătar (chelner), Călan, 1 post, data limită 
15.07, tel. 213244,între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.07., tel. 213244, între orele9-16.
e pettier, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244,între orele9-16.
• paznic, Brad, 1 post, data limită 15.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• paznic, Himedoara, 1 post, data limită 30.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.

Oferim: Mobilier și interioare (47)• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
• vânddriap lemn tei cu Furnir de nuc și mașină 

de cusut electrică, stare nouă crin import. Tel. 

235153. ,7)

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

Televizoare (48)

• vând tv color Panasonic, diagonala 72 cm. Tel. 

235153. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 

articole sport (52)

Cum să îti acorzi
o mărire de salariu?

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
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 lntr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber" 
instalate In următoarele puncte:

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

Orâștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ria - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Sintuhalm - SC Mureș Aliment

8tmaria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mira publici
tate rant gratuite pentru 
persoanele fizice. g

• vând rochie de mireasă, confecționată în 
Germania, mărimea 44 - 46 (sau închiriez), rochii 
de seară cu accesorii, diferite mărimi, culori și 
modele. Tel. 0722/586808, 0354/103326, 
0724/643045. (T)

(32135)

Descoperă cel mai simplu mod de a obține un câștig 
suplimentar semnificativ!

Indiferent cu ce te ocupi sau cât timp liber ai la dispoziție, prin noi. e foarte simplu să devii 
agent de pensii ți să realizezi un venit suplimentar pe măsura eforturilor tale.

1. Contactează-ne! Sună gratuit la 0800 030 OOO, trimite SMS cu numele tău la 1834 
(tarif normal) sau intră pe agentpensli.ro

2. Noi Tți spunem exact ce trebuie să faci pentru a obține rapid licența de agent de marketing.
3. Ridică-țl banii din cont.

Pentru flecare participant în sistemul de pensii adus de tine, vei primi căte 70 de RON.

merciirV360' partener AV1VA* VW

sovaialasljyahoo.com
mailto:radu.muresan@informmedia.ro
agentpensli.ro
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• Imigranți-problemă. Imigranții 
polonezi au determinat creșterea ratei 
infracționalității în Olanda. In anul 2006, 
aproape 2.800 de suspecți polonezi au 
fost arestați pentru furt, iar numărul 
acestora a crescut în 2007, informează 
autoritățile olandeze. (MF)

Cartea - un secret bine păzit

Fenomen floral rarNăsăud (MF) - Temperaturile de peste 30de grade Celsius din ultimele zile au determinat un fenomen mai puțin obișnuit la

Floare de 
cactus

poalele Munților Rodnei, unde toți cactușii din curtea unor năsăiideni au înflorit deodată, la finele săptămânii trecute. „Mi se pare neobișnuită explozia aceasta a florilor de cactus, fiindcă noi trăim într-o zonă de munte. Ei au nevoiede căldură, de un sol uscat”, a spus profesor Dorină Buia, specialist în flora montană. Potrivit sursei citate, fenomenul înfloririi cactușilor ar putea fi pus pe seama încălzirii globale. Orașul Năsăud este recunoscut și pentru palmierii care împodobesc în fiecare vară parcul din fața Primăriei. Și aceste plante exotice s-au acomodat la fel de bine.

■ Milioane de lire ster
line sunt folosite pentru 
protejarea ultimului 
volum „Harry Potter".Londra (MF) - O' operațiune de protejare în valoare de 10 milioane de lire sterline, implicând forțe de ordine, sis- ’teme de detectare a poziției prin satelit și contracte legale draconice a fost inițiată pen tru a preveni orice scurgere de informații despre ultimul volum „Harry Potter”, potrivit The Telegraph. Milioane de fani așteaptă cu nerăbdare data oficială a lansării în limba engleză a volumului „Harry Potter and the Deathly Hallows”, programată pe 21 iulie, însă doar autoarea seriei, J. K. Rowling, și alți aproximativ 20 de oameni, inclusiv editorii cărții cunosc soarta popularului vrăjitor. Angajații tipografiilor din Marea Britanie au fost amenințați cu concedierea în eventualitatea în

j. K. Rowling, autoarea căițiicare ar face public vreun detaliu al cărții. Exemplarele ultimului volum „Harrv Pot ter” vor fi trimise coinsm- cianților începând de marți și abia atunci va începe cea mai grea parte a operațiunii de protejare. La marile case de pariuri din Marea Britanic probabilitatea ca Harry Potter să se sinucidă este de 10 la 11, in timp ce probabilitatea ca Lord Voldemort să-l ucidă pe eroul de la Hogwarts este de 9 la 4. Posibilitatea ca Harry Potter să se sinucidă este cea mai recentă dintre teoriile care circula despre popularul vrăjitor.

Patriarhul Teoctist

BisericiMost (MF) - Patriarhul Teoctist a sfințit, sâmbătă, în Cehia, piatra de temelie a Bisericii ortodoxe „Sfântul Mucenic Valentin”, lăcaș de cult care urmează să fie construit în stil tradițional românesc în orașul Most din Republica Cehă. Patriarhul Teoctist a mulțumit primarului din Most, Vladimir Vozka, pentru că a dat terenul pe care va fi construită biserica. Lăcașul de cult va fi închinat memoriei celor 15.000 de soldați români care și-au pierdut viața și celor 55.000 care au fost răniți sau au fost dați dispăruți în luptele pentru eliberarea unor localități cehe și slovace, în timpul celui de-al doilea război mondial.

Puține 
nașteri Washington (MF) - Rata nașterilor la a- dolescentele americane a scăzut în ultimii 15 ani, mai ales la fetele "de culoare, se arată în raportul „Copiii Americii", citat de AFP. în anul 2005, s- au născut 21 de copii la 1.000 de tinere, față de 39 de copii la 1.000 de adolescente în anul 1991.
Hoți de 
șampanie Londra (MF) - Patru britanici au fost condamnați la închisoare pentru că au încercat să fure sticlele de șampanie care urmau să fie livrate hotelului Claridges din Londra. Hoții au convins furnizorii de șampanie să le încredințeze lăzile marca Krug, ediție limitată, destinate hotelului și care valorau 41.000 de eur-o.

Polițiștii germani au predat unui centru veterinar un piton găsit în casa unui bărbat din Frankfurt. Șarpele în greutate de 50 de kilograme era ținut într-o cutie neacoperită de mici dimensiuni. (Foto: EPA)
Amendată pentru discriminareBudapesta (MF) - O agenție de afaceri și de recrutare a forței de muncă din Ungaria a fost amendată pentru că a încălcat legile antidiscriminare, refuzând să angajeze trei femei rome din cauza etniei acestora. Cele trei femei rome s-au prezentat, în martie, la interviu, însă nu au primit locurile de muncă dorite, în timp ce celelalte aplicante, care nu erau de etnie romă, au fost angajate. Toate femeile care au aplicat pentru locurile de muncă oferite de agenție au venit împreună în Budapesta dintr-o regiune rurală. Femeile rome au apelat la Autoritatea pentru Șanse Egale, care a amendat agenția de recrutare cu suma de 4.000 de euro și pe angajator cu suma de 8.000 de euro.

Proprietarii, „frați" cu hoții
■ Furtul mașinilor de 
lux, la comandă, cu spri
jinul proprietarului, p 
afacere profitabilă.Chișinău (MF) - Furtul mașinilor de lux străine, la comandă, cu sprijinul proprietarului devine o afacere tot mai profitabilă pentru grupările criminale organizate in rețele internaționale, afirmă poliția din Republica Moldova, citată de agenția BASA-press. Principalul „furnizor” de mașini de lux furate este Italia. Cele mai solicitate autotu

risme pe ..piața neagrîta s-;?a dovedit a fi cele purtând mărcile: ..Mercedes”. „BMW" și ..Jeep’. Hoții folosesc metodele clasice de falsificare a seriilor de caroserie sau a documentelor ce Însoțesc autore hiculele. Una dintre acestea este „frauda la asigurări", adică furtul mașinii cu sprijinul proprietarului care, pe lângă banii primiți de ia rețea, fraudează societatea de asigurări care-i acoperă dauna. O altă metodă folosită de aceștia este furtul la comandă, practicat de rețele vechi, m limciiede cererea de pe piață.
Sibiul este azi capitală latino
■ Solistul spaniol Julio 
Iglesias a ajuns la Sibiu 
și s-a cazat la un hotel 
de patru stele.Sibiu (MF) - Julio Iglesias a ajuns, sâmbătă seară, la Sibiu, acolo unde va susține un concert, luni, și s-a cazat la un hotel de patru stele, inaugurat în urmă cu mai puțin de o lună de zile. Julio Iglesias a venit cu un charter personal și a aterizat sâmbătă după-a miază la Cluj, iar apoi s-a deplasat cu mașina până la Sibiu. Iglesias a ajuns în Capitala Culturală Europeană în jurul orei 22.00 și s-a cazat în a- partamentul prezidențial din Hotelul Ramada, de patru stele, inaugurat de puțin timp.

înainte ca celebrul Interpret să intre în hotei, o sibiancă l-a luat în brațe și l-a spus „Bine ați venit!”, în limba spaniolă. „A cerut fructe, vin și
igtesias în concert multă. apă minerală (jric oaspete esre special țrenir'.i noi, <ire domnul hiL-tere este primul yi? care •• i-u ia noi stă apartamentul prezi

■ a ■ w ■Interzisa in NorvegiaOslo (MF) - Norvegia se pregătește să declare ilegală cumpărarea serviciilor sexuale, în cadrul unui proiect controversat, majoritatea prostituatelor din acest stat fiind de origine română, informează AFP. Bărbații care cumpără serviciile sexuale pot fi condamnați pâ- nă la șase luni de închisoare, poț primi o amendă sau chiar ambele pedepse, conform unei propuneri de lege care este în

curs de consultare de câtre a- soriațiiîc în cauză. Legea va interzice apelarea la set viciiie de prostiți1 ție. făia insă a interzice prostituția in sine. „Dorim să trimitem un mesaj clar bărbaților care cumpără servicii sexuale, să șîie că acest lucru este inacceptabil, pentru că participa la traficul internațional de ființe umane”, a declarat Ministrul Justiției, din Norvegia. Knut Sțorberget.

dențial. Hotelul nostru îi va oferi io’ conformi”, a declarat Ruinați H'jfler, managerul ho telului. Potrivit acestuia, pre- ii.d plătit de star este de 290 de.- euro pe noapte pentru aparta-’ meatul prezidențial, iar această sumă poa'te fi plătită de orice oaspete care și-ar dori acest apartament. Concertul lui Julio Iglesias va avea loc în această seară în Piața Mare din Sibiu. în luna iulie, Julio Iglesias va susține alte patru concerte în România: la Timișoara, Bacău, București și Constanța. La Sibiu, prețul u- nui bilet a variat între 50 și 300 de lei. iar organizatorii au scos la vânzare 10.000 de bilele. pe care le-au vândut integral la standurile din Sibiu și pe Internet.

0 fată pakistaneză își prezintă mâinile decorate cu Henna în cadrul unui concurs de frumusețe organizat în Hyderabad. <Foto: epa>.


