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Teză unică
Deva (C.P.) - Elevii claselor a Vil-a vor susține astăzi, cu începere de la ora 12, teza cu subiect unic la limba și literatura română. „Se va respecta același program ca și la teza de la disciplina: matematică, testare care } a avut loc în urmă cu aproape o săptămână”, a declarat Anișor Pârvu, inspector general al Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara.

Terminarea 
cursurilor

Deva (C.P.) - Elevii din toate școlile din județul * Hunedoara vor finaliza vineri toate orele de curs până cel mai târziu la ora 18. Măsura a fost luată ca urmare a faptului că în majoritatea unităților de învățământ din județ vor fi amenajate secții de votare pentru _ referendumul ce va fî or- 
0 ganizat sâmbătă, 19 mai.

Sâmbătă 
- online Deva (A.S.) - Hune
doara ONUNE 
(www.huon.ro) va 
transmite informații 
în flux neîntrerupt 
sâmbătă, 19 mai, în 
ziua referendumului. 
Vom urmări în timp 
real prezența ia ume 
și declarațiile princi
palilor actori politici, 
eventualele nereguli 
sau încălcări ale legii, 
în aceste condiții soli
cităm sprijinul cititori
lor noștri cu informa
ții, fotografii și mate
riale video în cazul în 
care observă nereguli 
la secțiile de vot din 
județ. Punem la dis
poziția celor ce vor 
dori să ne ajute o a- 
dresă de email, cu- 
vanțul@informmedia. 
ro, pe care îi încura
jăm să o folosească.

ON

Tiberiu Fazakas merge înainte
Hunedoara (D.I.) - Cu peste 70 de participări la expoziții în tară și străinătate, membru al UAP, inițiator de curent plastic,Tiberiu Fazakas este unul dintre numele „grele” ale picturii hunedorene. După mai bine de 30 de ani de carieră, el recunoaște că pictura nu-i îmbogățește pe artiști, atâta timp cât nu poate fi cuantificat în bani actul creativ. Artiștii însă nu pictează neapărat pentru a câștiga, /p.5
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Dacă tainica viitoare ar avea loc alegeri ~ 
montul României, 35% dintre cetățenii cu 
s-ar orezenta la urne.

Eroii Holocaustului Roșu
■ Cuvântul liber prezin
tă în exclusivitate docu
mente privind ororile 
comunismului în județ.

Deva (H.A.) - Victimele comunismului nu au fost ridicate, în 17 ani, la rang de eroi. Cei aproape două milioane și

jumătate de români care au murit pentru convingerile lor sunt uitati. Copiii nu învață la școală despre ororile comunismului. CI vă prezintă, astăzi, de Ziua Eroilor, câteva cazuri ale unor hunedoreni care au trecut prin suferințe cumplite în închisorile comuniste și dintre care, unii au

fost executați. Mormintele lor nu sunt în Cimitirul Eroilor. Sunt în păduri. Unii zac în- gropati în locuri pe care doar Dumnezeu le știe, fără cruce la căpătâi. Miron Roman a murit la 29 de ani, învinuit de crima de pregătire a insurecției armate împotriva statului popular. Preotul Ioan Lupșa a

3fost condamnat la moarte prin împușcare pentru crima de uneltire contra ordinii sociale și securității poporului. Sentințele lor de condamnare la moarte sunt documentele care ne stau mărturie pentru ceea ce s-a întâmplat cu cei câteva sute de oameni din județ care au murit nevinovati. /p.6

Măsuri anti-fraudă la urne
■ Cine nu votează în 
localitatea sa va trebui 
să dea o declarație pe 
propria răspundere.

Hunedoara (C.P.) - în municipiul Hunedoara vor fi organizate cele mai multe secții de votare din județul Hunedoara. Alegătorii din orașul de pe Cerna își vor putea exprima opțiunea de vot la

una din cele 49 de secții. La Deva vor exista 39 de secții, la Călan și Petrila câte 16, la Bretea Română - 11, iar la Pui - 12. în comuna Bănită și în satul Bătrâna va exista doar câte o secție de votare.„Persoanele care în 19 mai nu se vor afla în localitatea de domiciliu își vor putea exprima opțiunea la orice secție de votare, fiind înscrise pe liste speciale. Ele vor da și

o declarație pe propria răspundere cum că nu au mai votat în altă parte. Alegătorii care vor da declarații false vor suporta rigorile legii. Conform Legii 373/2004, acest fapt constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă penală sau cu închisoarea”, a declarat Ioan Drăgan, președintele Biroului Electoral de Circumscripție Județean nr. 22 Hunedoara.

Negocieri la 
Mittal Steel

Hunedoara (M.S.) - Liderii Sindicatului Side- rurgistul de la combinatul Mittal Steel, aflâti de luni în grevă japoneză, vor începe astăzi negocierile cu administrația companiei Mittal Steel, discuțiile fiind programate la Galați, /p.6
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Cum votează românii

Devenilor le place burlăcia
■ Tot mai puțini deveni 
se duc la Biroul de Stare 
Civilă pentru oficializarea 
relațiilor.

Deva (C.P.) - Un număr de 116 cupluri au spus „Da!” în fata ofițerului Stării Civile, la Deva, de la începutul anului. „Cred că de acum încolo vom avea mai multe programări pentru cununiile civile. Estimez că vom avea același aflux ca anul trecut, când, în week- end, 11-12 cupluri aveau pro

gramate cununiile. Pentru acest an s-au făcut mai multe programări începând din 2 iunie. Anul trecut am încheiat 505 căsătorii. Dar spre deosebire de acum doi-trei ani, numărul celor care se căsătoresc este tot mai mic. în anii 2004- 2005, în zilele de sâmbătă și duminică, în lunile de vară, am încheiat, în medie, câte 30 de căsătorii. în schimb crește numărul devenilor care se căsătoresc în străinătate”, spune Melinda Bokoș, șef Birou Stare Civilă Deva. /p5
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• Forțele de securitate sârbe au efectuat o operațiune de căutare, marți, în centrul Belgradului, care a vizat arestarea fostului lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mlădiei, inculpat pentru genocid de justiția internațională. Incapacitatea precedentului guvern sârb de a-l aresta pe Mlădiei a determinat UE să suspende, în mai 2006, negocierile de aderare desfășurate cu Belgradul.
Morți în 
atentatBagdad (MF) - Cel puțin 32 de persoane au murit și alte 65 au fost rănite intr-un atentat produs într-o piață din Abu Saida, la 90 de kilometri nord-est de Bagdad.
Și-a luat 
rămas-bun

Paris (MF) - Fostul președintele francez Jacques Chirac le-a cerut francezilor să rămână uniți și solidari în discursul său de rămas- bun, după 12 ani de guvernare, afirmând că îi lasă locul lui Nicolas Sarkozy „cu mândria datoriei îndeplinite”. „Rămâneți întotdeauna uniți și solidari în pofida divergențelor de opinie sau de viziune”, a declarat Chirac, în vârstă de 74 de ani, în ultima sa alocuțiune televizată în calitate de președinte al Republicii. Chirac a declarat că se va implica pentru-un ,«dialog al culturilor și pentru dezvoltarea durabilă”.

Jacques Chirac (Foto; ERA)

Vojislav Koștunița
(Foto: EPA)

Aprobat 
premierBelgrad (MF) - Parla
mentul sârb a apro
bat, marți seară, noul 
guvern, constituit du
pă patru luni de ne
gocieri, acesta ur
mând să fie condus

< de Vojislav Koștunița. 
Votul a avut loc îna
inte de miezul nopții, 
oră la care expira ter
menul limită prevăzut 
de Constituția Serbiei 
pentru aprobarea 
noului executiv. Du
pă patru luni de la 
alegerile legislative de 
la 21 ianuarie, liderii 
partidelor reforma- 

i' toane au ajuns la in 
acord în vederea for
mării unui nou gu
vern. Majoritatea gu
vernamentală realiza
tă este formată din 
Partidul Democratic 
(DS, reformist) al pre
ședintelui sârb, Boris 
Tadici, Partidul De
mocratic al Serbiei 
(DSS, naționalist) al 
lui Koștunița, și din

; G7 plus (neoliberal), 
condus de Mladjan 
Dinkid

Schimb de focuri în GazaIerusalim (MF) - Mai multe rachete palestiniene au fost lansate, ieri dimineață, împotriva Israelului fără a provoca rănirea vreunei persoane, a declarat un purtător de cuvânt al Armatei israeliene.„Cel puțin unul dintre dispozitivele lansate din Fâșia Gaza a aterizat în sudul orașului Sderot dar nu a provocat răniți, iar o altă rachetă a căzut pe teritoriul palestinian”, a declarat purtătorul de cuvânt.O femeie a fost grav rănită, marți, iar alte trei au suferit leziuni ușoare în urma unui tir de rachete care a lovit orașul Sderot.Potrivit postului de radio al Armatei Israelului, circa 20 de rachete au fost lansate, marți, asupra acestui oraș, provocând rănirea a circa 30 de persoane.în urma acestor evenimente, instituțiile de învățământ din Sderot au anunțat suspendarea cursurilor pe toată durata zilei de ieri.Ministrul Apărării, Amir Peretz, a explicat într-un comunicat că au fost demarate consultări pe tema securității.Aviația israeliană a bombardat, ieri, sectoare nelocuite din Fâșia Gaza, ca urmare a tirurilor de rachetă lansate asupra Israelului, a declarat un purtător de cuvânt militar.„Aparatele noastre bombardează sectoare nelocuite din Fâșia Gaza din care au fost lansate rachete asupra teritoriului nostru”, a declarat purtătorul de cuvânt israelian.
ewÂo
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a salutat ieri mulțimea in drum spre Arcul de Triumf (Foto, epaj

Investit președinte al Franței
■ Nicolas Sarkozy 
promite să unească 
poporul francez și să își 
respecte angajamentele.

Paris (MF) - Nicolas Sarkozy a fost învestit oficial, ieri, în funcția de președinte al Franței. Ceremonia de predare a prerogativelor de șef al statului francez de la Jacques Chirac către Nicolas Sarkozy a avut loc la Palatul Elysee din Paris, Chirac retrăgându- se din sediul președinției franceze.Sarkozy, în vârstă de 52 de ani, a fost ales în funcția de președinte la 6 mai, fiind pre

ferat de 53,06 la sută dintre alegătorii prezenți la cel de-al doilea tur de scrutin, devansând-o pe contracandidata sa socialistă, Segolene Royal.
M..............................

Voi susține independența ftanței, 
voi susține identitatea Franței

Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy, a declarat, în cursul ceremoniei de învestire, că are datoria de „a uni poporul francez”, de „a-și respecta cuvântul dat și angajamentele”. El a afirmat că va avea ca priorități „asigurarea

ordinii și obținerea rezultatelor”, aspecte care, în opinia sa, sunt „exigențele” francezilor.„Pentru mine, la 6 mai nu a avut loc decât o singură victorie, aceea a Franței care nu vrea să moară, care vrea ordine dar care vrea și acțiune, care vrea progres dar și fraternitate, care vrea eficiență dar și justiție, care vrea identitate dar și deschidere”, a a- dău’gat președintele francez.
PrioritățiDrepturile omului și măsurile de combatere a încălzirii climei vor fi prioritățile diplomației franceze, a anunțat

Sarkozy în discursul rostit la învestitură.„Voi depune eforturi pentru o uniune a Mediteranei”, a promis noul șef de stat: „întorcând spatele Mediteranei, Franța a întors spatele trecutului său. Și chiar viitorului”.„Voi lupta pentru dezvoltarea Africii, pentru că destinul Africii și cel al Europei sunt în mod cert legate”, a continuat Sarkozy.„Voi depune eforturi pentru o Europă care oferă protecție, pentru că sensul idealului european este protejarea cetățenilor Europei”, a încheiat noul președinte, Nicolas Sarkozy.
După referendum, înapoi la reforme
■ Reuters: Băsescu va 
scăpa, probabil, de 
demitere și va trebui să 
redemareze reformele.

București (MF) - Președintele României, Traian Băsescu, va scăpa probabil de demitere, în urma referendumului de sâmbătă, dar lui îi va reveni sarcina „descurajatoare” de a redemara reformele încetinite și eforturile anticorup- ție, comentează Reuters.După ce mase de oameni au manifestat în semn de sprijin față de Băsescu, in România și în afara granițelor țării, după suspendarea sa de către Parlament, în aprilie,

sondajele de opinie arată că președintele, cel mai popular politician român, are toate șansele „să supraviețuiască” votului de sâmbătă. Mulți români consideră revenirea lui (la Cotroceni) ca pe singura șansă a României de a combate corupția generalizată, care afectează toate sectoarele societății. Băsescu va trebui însă să depășească certurile dintre partidele de centru - aflate la guvernare - și opoziție, și va avea de luptat împotriva opoziției crescânde față de combaterea corupției, venită din partea unor politicieni care au compromis reformele în România.Potrivit unei surse diplo
matice de la București, citată de Reuters, „Băsescu a fost eficient în accelerarea ritmului reformelor, într-un mod modern și transparent. El este considerat de UE im om al reformelor.”

Revocare 
amânată

București (MF) - Ministrul Justiției, Tudor Chiuariu, a declarat, ieri, că va aștepta raportul controlului de fond dispus la DNA, structura centrală și dezbaterea a- cestuia, în funcție de a- ceste concluzii urmând să decidă dacă își va retrage cererea de revocare a procurorului Doru Țu- luș. Ministrul a arătat ' însă că, potrivit datelor aflate la dispoziția opiniei publice, se poate constata o ineficientă la secția condusă de Doru Țuluș.
Organizația Județeană P^^Hunedggrg

Comunicat de presă
La 19 mai 20017, toți cetățenii cărora le pasă de județul Hunedoara ror vota:
DA - pentru o Românie modernă!
DA - pentru o viață cu adevărat mai bună!
I A - pentru nezvoltar localităților noastre!
DA - pentru liniștea pensionarilor și copiilor noștri!
DA - pentru sfârșitul epocii minciunii!
DA - pentru reconstrucția județului!
DA - pentm sfârșitul epocii uemagogiei și teheismirtEii politic!
De aceea, organizația PSD Hunedoara îi invită pe toți locuitorii județului nostru cu drept de vot să se 

prezinte la referendumul din 19 mai 2007.
Organizația PSD Hunedoara, răspunzând solicitărilor și nemulțumirilor legitime ale cetățenilor din județul 

Hunedoara față de Traian Băsescu, vine în întâmpinarea acestora, organizând la toate nivelele sale orga- 
nizatorice - comunale, orășenești și municipale - mai multe acțiuni de mobilizare, care au ca scop final 
DEMITEREA președintelui Traian Băsescu.

Suntem siguri că, așa cum de atâtea ori nunedorenii au votat contra minciunii și beției, și pe 19 mai vor 
vota DA.
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• Gulliver în țara piticilor. Astăzi, de la orele 10 și 12, Teatrul Gulliver din Galați va prezenta, la Casa de Cultură „Drăgan Muntean" din Deva, spectacolul pentru copii „Castelul din Carpați". Regia spectacolului este semnată de Bogdan Drăgulescu. (D.l.)
• Olandezi la Orăștie. îRtre 20 și 27 mai, 30 de elevi și cadre didactice din orașul olandez Sliedrecht se vor afla în Orăștie. în urmă cu un an, elevii orăștieni au fost invitați să participe la Festivalul Dragării, desfășurat în Sliedrecht, pentru a susține un spectacol de muzică și dansuri populare. (D.l.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stfOla@lnformmedia.ro

Cu agricultura in 
șanțul UE!

Imi aduc aminte cu cât patos și avânt 
de-ăsta... integrator ne vorbeau guver
nanții atunci când ne explicau ce de euroi 

ne vor da confrații din UE după ce vom 
intra cu viteză revoluționară, da1 legală, în 
ei. Și stăteam gândindu-mă ce fraiereală pe 
capul nostru să credem că banii europe
nilor vor intra în buzunarul fiecărui Ion din 
sat, în timp ce acesta nu va avea altceva 
de făcut decât să stea sub cireș așteptând-o 
pe Mărie pentru o partidă de... bancuri. Și 
așa cum era de așteptat, am intrat în UE, 
dar biata agricultura a intrat în șanțul de pe 
marginea economiei, accidentându-l și pe 
nea Văcă care stă pe-acolo făcând pe 
păstorul a 22 de milioane de mioare.

«
Păi, de unde, băi frate, bani europeni 

pentru agricultura noastră de subzis
tență? Uitați-vă numai cum a intratjn fibri- 

lație taica Remeș când a văzut că Ăl <fe. 
Sus a închis robinetele și noi avem sistemul 
de irigații vândut de mult la fier vechi. Și 
când te gândești că am fost supranumiți 
„grânarul Europei"! Ce mama dracului au 
făcut ăștia cu agricultura în 17 ani? Unde 
sunt programele viabile, unde sunt strategi
ile pe termen lung, unde sunt subvențiile 
acordate, an de an, din banii contribua
bililor? Cine răspunde pentru jaful din agri
cultură? Vă spun eu. Nimeni nu va 
răspunde pentru nimic. Prietenii prietenilor 
lor, acum și-n veacul vecilor, știu de ce.

Alarmă cu proiectil
Brad (T.S.) - Un proiectil de aviație, provenind din al doilea război mondial a pus pe jar, ieri, lucrătorii din cadrul Inspectoratului de Urgență Hunedoara. Prezența proiectilului a fost semnalată de un anonim care a telefonat la Poliția Municipiului Brad. „Proiectilul a fost găsit în incinta unei societăți comerciale, în urma unor lucrări la fundația clădirii. La fața locului s-a deplasat o echipă din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara care a ridicat proiectilul în vederea depozitării și distrugerii”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.

Protest cu taxiuri si coroane
5

■ Taximetriștii se tem 
pentru locurile lor de 
muncă și acuză legea 
de monopol.

Deva (M.S.) - Peste 150 de ta- ximetriști din Deva au protestat ieri pe principalele artere de circulație din oraș, nemulțumiți de prevederile noii legi referitoare la serviciul de transport public local. Coloana de mașini a taxime- triștilor s-a întins pe mai mulți kilometri, iar autoturismele din față purtau pe capotă

coroane de flori pe care era scris „Un ultim omagiu taxi- metriei române”. „Noua lege intenționează să scoată de pe piață taximetriștii independenți și să dea activitatea de taximetrie în subordinea consiliilor locale. Este o încercare de a deține un monopol la nivel național pentru activitatea de taxi”, a declarat președintele Asociației de taximetrie Deva, Valentin Toader. Oamenii se tem de faptul că legea le va limita dreptul la muncă și afirmă că mulți dintre ei și- au cumpărat mașini cu împru- Taximetriștii protestează împotriva noii Legi a transportului local

Marius Josan Valentin Toader

muturi bancare sau în leasing, motiv pentru care ar putea pierde locuințele sau autoturismele cu care au girat creditele. „Am luat mașini în leasing și ei vor să ne desființeze. Noi ce să facem? Băncile vin să ne ia mașinile sau apartamentele cu care am girat. Ce vor să ne facă? Să murim de foame? Să dăm oamenilor în cap? Că parlamentarii nu ne achită banca”, spunea Marius

Josan, unul dintre protestatari. „Este meseria mea. De ce nu licitează și postul de prim-ministru? Nu e normal ce se întâmplă. Așa, toate meseriile ar trebui scoase la licitație”, afirma Valentin, un alt taximetrist. în municipiul Deva sunt eliberate 300 de autorizații de taxi, dintre care o sută pentru independenți, în timp ce la Hunedoara sunt 600 de taxiuri autorizate.
S-a tras cu arma în hoț
■ Amenințat cu un cu
țit de un hoț, un 
polițist a tras un foc 
de armă.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamasei nformmedia.ro

Bârcea Mică - Un bărbat de 39 de ani, din Hunedoara, a fost prins de polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Feroviare (TF) în timp ce încerca să fure două ftmii din oțel de la sistemul de semnalizare, din stația Bârcea Mică. Pentru că în data de 3 mai au mai fost furate trei

fire din cupru de la sistemul de semnalizare al căii ferate din aceeași stație, polițiștii au decis să stea la pândă și să-l prindă pe hoț. Astfel, marți seară, în jurul orei 23.20, l-au prins pe Ionel B. care încerca să plece cu două funii din oțel de la sistemul de semnalizare și control al circulației pe calea ferată. „în momentul în care a fost somat, bărbatul i-a amenințat pe polițiști cu un cuțit. Unul dintre oamenii legii a tras un foc de armă în plan vertical, iar hoțul a fost prins și prezentat, ieri, Parchetului de pe lângă Tribunalul Hune

doara cu propunerea de arestare preventivă pentru furt calificat, pătrundere fără drept în zona de siguranță a căii ferate și semnalizare falsă. Timp de aproximativ două ore, traficul feroviar pe o linie în stația Bârcea Mică a fost închis, trenurile fiind dirijate pe celelalte linii de

cale ferată”, a declarat șeful Poliției TF, comisar Vasile Hrițac. Polițiștii au constatat că bărbatul a mai fost închis, pentru omor, în Penitenciarul din Târgu Jiu, fiind eliberat în martie. Dacă va fi găsit vinovat, Ionel B. riscă o pedeapsă cu închisoarea până la 15 ani.
Ruina din buricul târgului
■ Clădirea fostei can
tine a siderurgiștilor nu 
mai are nici pereții 
întregi.

Hunedoara (D.L) - I se spune, pur și simplu, “cantina”. Toți hunedorenii știu despre ce clădire e vorba, și

Vasile Pascu

mulți își aduc aminte de petrecerile făcute acolo, de reve- lioanele la care trebuia să te înscrii cu mult timp înainte, sau pur și simplu, de mâncarea ”la bandă”, la un moment dat cantina fiind singurul loc în Hunedoara în care se mai putea găsi așa ceva. Tot la cantină era locul sigur în care puteai vedea echipa de fotbal in corpore, în afara terenului, când Lucescu era considerat unul dintre persoanele cele mai importante ale orașului.Externalizarea serviciilor conexe combinatului a făcut ca și această clădire să fie privatizată. A fost până acum în inventarul a vreo trei societăți comerciale, dar nimeni nu a încercat să-i dea vreo utilitate.

Acum clădirea cantinei e părăsită. Prin geamurile sparte de la etaj flutură perdele zdrențuite, iar cei care își caută în fiecare seară un alt loc de dormit și-au făcut loc cu bocancul prin geamurile ușilor de la intrare. Nici măcar pereții nu- i mai sunt întregi. “Nu doar oamenii străzii vin aici. Se spune că rollerii și-au făcut pistă la etaj, seara e destul zgomot înăuntru”, spune Vasile Pascu. Singurul spațiu vizibil folosit acum în zona cantinei e... parcarea. Indiferent de oră, în fața clădirii sunt mașini, care îi acoperă urâțenia. în prezent proprietarul clădirii este firma PAB România, din Arad. Zvonurile spun că se intenționează ca într-un

Urâțenia clădirii e ascunsă de 
mașini și de copaciviitor apropiat cantina să fie transformată într-un modem spațiu comercial, dar conducerea firmei arădene nu a putut fi contactată pentru a confirma acest lucru. între timp hunedorenii s-au obișnuit cu urâțenia din buricul târgului, deși așteaptă ca aici totuși să se întâmple ceva.
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Zta moncfaB a telecomunicațiilor
1749- S-a născut medicul englez Edward Jenner, inven-

1904 - S-a născut Jean Gabin, 
actor francez de film (m. 1976).
1908 - S-a născut compozitorul 
Sigismund Toduță.________________
1942 - S-a născut, la New York, 
Ta] Mahal, cântăreț și compozitor 
dejazz.______________________

1955 - S-a născut actorul american Bill Paxton.
1961 - S-a născut cântăreața irlandeză Enya.(foto)

VREMEA
14°
minim

27°maxim
Cerul va fi mai mult noros. Minima termică va fi de 14°C, iar maxima va înregistra 27°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cerul va fi senin. Se vor înregistra temperaturi minime de 11°C și maxime de 23°C.
Sâmbătă. Cerul va fi însorit. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 13°C și 25°C.
Calendar Creștin Ortodox______________________
înălțarea Domnului; Sf. Apostol Andronic; Sf. lunia; 
Cuvioșii Nectarie și Teofan;
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Cgrav Primiți un cadou din partea unei persoane dragi, de care 
vă bucurați în moi deosebit. Capacitatea de comunicare 
este excelentă.

. zar»

&
o
țjjUC

Taur
în cursul dimineții, luați o decizie în urma căreia sunteți 
nevoit sâ vă schimbați programul. S-ar putea să fiți con
tactat de câțiva prieteni.

Gemeni *
Ușurinfa în comunicare favorizează relațiile cu cei din jur. 
Se întrevede o călătorie! Puteți avea câștiguri din activități 
comerciale.

Rac

Aveți succes într-o călătorie în interes de afaceri. Aveți 
răbdare și evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerii 
de afaceri.

Leu

Trebuie să luați o decizie importantă în privința relațiilor cu 
persoana iubită. Sunteți tentat să vă implicați în multe acti
vități.

Fecioară

S-ar putea să plecați într-o călătorie neprevăzută în interes 
familial. Este o zi favorabilă comunicării și negocierilor cu 
partenerul.

B^lanjâ

ZI favorabilă comunicării și călătoriilor. Pe plan sentimen
tal, luați o decizie care determină schimbări benefice în 
totalitate pentru viitor.

Scorpion
Primiți un cadou, iar prietenii vă invită într-o excursie. în 
partea a doua a zilei, sunteți nevoit să luați o decizie pe 
plan sentimental.

Calendar Romano-Catolic ________________
înălțarea Domnului; Sf. Pascal Baylon, călug. Fap 1,1- 

11; Ps 46; Evr 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53;

Calendar Greco-Catolic_________________________
înălțarea Domnului și Dumnezeului Nostru Isus Cristos. 
Ss Andronic și lunia, ap (+ sec I). Evll Evî 3; Ap Fapte 

1,1-12; Ev Lc 24,36-53. Ziua Eroilor Neamului.

Soluția Integrantei din numărul precedent: D-C-R-A - TABACEALA - RARI - CON
- MATOLIT - U - BE - IV - MN - DA - ANIMAT - NORD - EN - FAR - RAZAM - O
- CRUDE - I - CEHI - ILIC - RETRO - TA - CUȘMA - DT - T - CIRCA - TACT

&
Săgetător

Aveți succes In afaceri, dar sunteți nevoit să faceți multe 
drumul. Sprijinul îl primiți din partea unei persoane mai 
în vârstă din familie.

întrebupkri apâ, uz, cotumt
Apă __ __________________ ■ '

Se întrerupe furnizarea apei potabile în Hunedoara, 
între orele:
8 00 - 14.00 pe străzile G. Barițiu, Porumbescu, 
Enescu, I Corvin (parțial), I. Creangă, Lamlnatorului, 
□Jelarilor, Topitcrului, Cocsarului, Turnătorului, Piața 
Florilor, Micro 1, pentru remediere avarie pe str. 
Ciprian Porumbescu;
9.00 - 12.00 pe străzile N. Bălcescu (parțial), 
Bărnuțiu (parțial), Retezat, Constructorilor, Obor, 
Aleea Drum Nou, pentru remediere avarie pe str. 
Retezat nr.1.

Energie electrici _________ __
Energia electrică va fi întreruptă, fcitre orele:
8.30 - 15.00 în Deva, Str. 22 Decembrie, bl.44 A;
8.00 - 14.00 în Hunedoara, străzile Buituri, Lătureni, 
Vulcănescu. V. Pârvan; în localitățile: Cârnești, Baru 
Mare, Râu de Mori, Valea Muncelului, Ponor, Eederl; 
Petrila, cartierul T. Vladimirescu, str. Cimpa, Biraoni, : 
Predom; Vulcan, sediul Enel Vulcan, str. Trandafi- i
rilor. bl.O61, B61, G61, 062, B62, 062, str. Nicolae 
(Fitulescu, bl.SB, str. V. Aleesandri, bl.A, bl.B, bl.C,
str. Mihai Viteazul, bl.81, bl82, str. Doinei, bl.68, i
str. E.Teodoroiu, bl.69, bl.76, Punct termic; i
8.00 - 15.00 în Hârțăgani, Stănija-Sat, Brănișca, 
Ludești-Deal.

Gaz metan_______ __ ___________________________ i
1 Se va întrerupe furnizarea gazului metan, între orele:

9.00 - 13.00 în Deva, Aleea Patriei, bl. E1, E2, D2. ! i

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
In perioada 23 aprilie -19 mal, CL te provoacă 
la un nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate Integrantele apărute în acest Interval, 
realizează o colecție și trimite-o alături de 
taiond completat, pe acăesa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale 
Cuvântul liber, până în 29 mai.

ÎN 30 MAI, CUVÂNTUL LIBER 
ÎE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 ROM Al CÂȘTIGAT!
p 
I
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■
■
■
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■
•
i
i
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i
I

Nume.....
Prenume
Adresa ...

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

DA □ NU □

CWÎMUl FURNAL

RefluiamcnL.
La acest concurs nu pot participa angajații inform Media și nici rudele acestora de gradele I șl II. 
Extragerea va avea loc în 30 mai, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

ANTENA 1

Cartofi umpluți cu came 
și orez

7M Jurnalul TVR. Sport
Meteo

730 TeleMatinal
10:00 Grădini de vis (doc., ;

Anglia, 2005) 
1030 Trăsniții din Queens 

0(ep. 23, comedie, SUA, f
2002). Cu: Kevin
James, Leah Remini ! 

11:00 Ne vedem la... TVRI
Talk-show. Transmiși- < 
une directă ,

12:00 Ochiul magic (r) 
12:50 Integrante după inte

grare 
13:00 Vorba lui Jim (s,

B comedie, SUA, 2003) j 
1330 Desene animate. Club t

Disney (SUA) I
14:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
15:00 Teleshopping 
1530 Akzente. Emisiune In

limba germană 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Careu de... Doamne. , 
18:00 Dis-de-seară 
18:45 Tragerile Jocker și

Loto 5/40 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

910 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 De-a v-ați ascunselea

EKfilm, r)
12:15 Emme fale - Afaceri 

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

13:00 Știrile ProTv 
1330 Zâmbiți, vă rog
1400 Fluturele albastru

O(aventuri, Canada/ 
Marea Britanie, 2004). 
Cu: William Hurt

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
Cu: Eric Braeden, 

BJoshua Morrow
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17145 Războiul de acasă (s, 

comedie, SUA 2005). j
BCu: Michael Rapaport < 

18:15 Doi bărbați și 
jumătate (s, comedie,

BSUA, 2003). Cu: Char- [ 
lie Sheen, Jon Cryer

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv.

Sport Meteo

Capricorn

Un vecin vă invită la □ petrecere. Cu acest prilej, sunteți 
remarcat de o persoană sensibilă. Nu este exclus să legați 
o prietenie durabilă.

Vărsător

Chiar dacă sunteți preocupat de probleme personale și de 
serviciu, ar fi bine să acordați mai multă atenție relațiilor 
cu persoana iubită.

Pești
Sunteți în formă și aveți ocazia sâ rezolvați o problemă 
financiară. Puteți să vă ocupați de probleme serioase din 
domeniul afacerilor.

i

Ingrediente; 500 g carne, 12 cartofi mari, 6 cepe, 1 
ceșcuță orez. 4 legături verdeață, 2 linguri grăsime, 
1 felie pâine, sare, 1 lingură smântână, 1 lingură sos 
de roșii.
Mod de preparare: Se înăbușă ceapa bine, se 
adaugă orezul, apă fierbinte și grăsime. Se fierbe 
orezul pe jumătate. Se adaugă apoi carnea tocată, 
miezul de franzelă muiat în apă și puțin stors, smân
tână și verdeața tocată. Se amestecă toate la un loc 
și se umplu cartofii. Se așază cartofii într-o tavă, se 
toarnă deasupra sos de bulion cu puțină smântână 
și se dau la cuptor să se rumenească.

| Poftă bună! (Foto: arhivă)

2020 DA sau NU.
Talk-show. Transmisi
une directă

2145 Omul, stăpânul 
naturii? (doc. Anglia, 
2005)

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Garantat 100% 
0:10 Călătoria (dramă, 
H Anglia, 2005). Cu: 

Nicola Stephenson, 
Philip Glenister, Judy 
Flynn. R.: Mark Brozel 

1:55 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo

300 Inundația (film, r) 
435 Parteneri de week- 

end (r)
505 Cartea europeană 

(reluare)
530 Arhiva de servidu. 

Benedict al XVI-lea 
(reluare)

540 Careu de... Doamne 
(reluare)

630 Grădri de vis (r)

2030 Asalt asqjra secției 13 •
13 (acțiune, SUA/Franța, 

2005). Cu: Ethan 
Hawke, Laurence Fish- 
bume, Gabriel Byme, 
Maria Bello. R.: Jean- 
Francois Richet 

22:15 La Bloc (s) 
2300 Meseriașii (s) 
2330 Știrile Pro Tv. Sport 

0:15 CSI: Miami (s, SUA 
02002). Cu: David Cani- 

so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos 

1:15 La Bloc (r) 
140 Omul care aduce 

cartea (reluare)
1:45 Știrile ProTv 
245 Te vezi la Știrile ProTv 

W 1
115 Pro Motor (r) 
«00 La Bloc (r)
500 Apropo Tv(r)

6:00 In gura piesei 
cu Mirtea Badea. 
Revista presei

700 Matinal: 
Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran 
și Dan Capatos

900 în gura presei 
(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

1000 Concuis interactiv 
110OV.I.P.

B(film serial) 
1200 Vocea inimii (serial) 
1300 Observator 

cu Simona Gherghe 
13:45 Opt reguli simple (s,

Bcomedie, SUA 2003). 
Cu: Katey Segal, Kaley 
Cuoco, Amy Davidson, 
Martin Spanjers 

1430 Ziua Judecății (diver
tisment) (r) 

1600 Observator 
1700 9595, te favată ce sâ 

fad 
1900 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Test de fidelitate 
i ' - (divertisment) 
2200 Vocea inimii (serial,

Bdramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu, Andreea 
Măcelaru Șofron 

2300 Observator cu 
Andreea Berecleanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport 

2400 Luptător în viitor
ES(acțiune/5F, SUA 

1995). Cu: Kris Aguilar, 
Brando Aquino, Trevoe 
Benitez, Keith H. 
Cooke. R.: Albert Pyun 

:M0 Concus interactiv 
300 Observator (r) 
400 9595 (reluare) 
500 Mrora (film serial)

8:00 Dinotopia (s) 8:50 
Secretele arheologiei (doc. 
Canada, 2002) 9:20 Jurnalul 
Euronews 935 Să vorbim 
despre cinema (doc. r) 10:10 ' 
Tonomatul DP2 1200 Replay. 
Legendele fotbalului românesc 
1230 South Beach (r) 1330

i ABC... de ce? 1430 Tribuna : 
partidelor parlamentare 15:00 
împreună în Europa! Em. în

! limba maghiară 1600 Jurnalul 
; TVR (r) 1620 Descoperă româ- 
■ nii 1630 Autostrada TVR. 
î Magazin regional 1800 Jurnal 

regional 1835 South Beach (s) 
1930 O lume nouă (doc. Fr.) 
2000 Arena leilor 2100 Ora 

J de știri 22:10 El și Ea (partea 
1 a lll-a) (polițist, Italia, 1998) 
2400 Replay (r) 0:30 Colec
ționarul de suflete (s) 130 Sin
dromul Babilon (film, r)

700 Chemarea străbunilor (s) 
J 800 Love Joy (s) 9.00 Dimi

neața cu Răzvan și Dani 1100 
< Raven (s). în distribuție: Ra- 
jven, Orlando Brown 1130

Divorțat și nu prea! (s) 1220 
i Look who is winning 14:30 
' Miezul problemei (reluare) 
> 1630 Bărbatul din vis (serial), 
i în distribuție: Daniela Alvara- 
j do, Râul Amundaray, Susâna 
j Benavides 1730 Naționala de 

bere 18:30 Știri 20:00 Țara 
vedetelor 22:00 Miezul pro
blemei 2400 Cronici paranor
male (serial)

11200 Teo (r) 13:15 Road Run- 
ner-cea mai rapidă pasăre (s)

11345 O familie ciudată (s) 
' 1415 Ghici ce-mi place la tine 
; (s) 15:15 Viața la Casa Albă 
' (s) 16:15 Entertainment News 
j (r) 1630 Ghici ce-mi place la 
tine (r) 17:00 Aniversare cu ;

i bucluc (com.) 1900 Seaque- 
jst (s) 20:00 Entertainment 
News 2020 Schimbul trei (s) 

'2130 Noi toți (ep. 1). 2200 
j Soartă potrivnică (thriller, 
SUA, 2002) 2400 Bună 
dimineața, Miami (s)

* LV;-'

700 Duelul pasiunilor (r) 800 
Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Gitanas (s) 11:15 Inocență 
furată (s) 1330 Prizoniera (s) 
14:30 Iubire ca în filme (r) 
15:20 Rețeta de acasă 1530 
Duelul pasiunilor (s) 16:30 
Răzbunarea Victoriei (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 Bet 
ty cea urâtă (s) 1930 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 2030 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zor- 
ro (s) 2230 Poveștiri de 
noapte (div.) 23:00 Clona (s) 
24:00 Prizoniera (r) 1:00 
Poveștiri adevărate (r) 2:00 
Iubire ca în filme (r) 3:00 
Poveștiri de noapte (r)

8:25 Casa noastră (r) 945 Al 
7-lea cer (s, r) 1045 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 1440 Cerul din Corn
wall (dramă romantică, Aus- 
tria/Germania, 2005) 1625 
Al 7-lea cer (s) 1725 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
1930 Camera de râs 20:00 
S.O.S. Salvați-mi casa - sezon 
nou! 2100 Bătălia sexelor - 
Nou! 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
2330 Medium (s). Cu: Patri- 
cia Arquette, Miguel San- 
doval, Jake Weber 030 Focus 
(r) 130 Sunset Beach (s)

10:00 Euromaxx 1030 Cine
ma 11:00 Ne privește. Talk 
show pe teme sociale. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 12:30 
Teleshopping 13:05 Marș 
forțat. Cu George Mihalcea 
14:35 Lumea cărților. Cu 
George 1535 Euroblitz: Jur
nal european (r) 16:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
1800 6! Vine presai 2000 
Drumul câinilor (dramă, 
România, 1991). Cu: Mircea 
Albulescu, Emest Maftei, Dan 
Condurache, 0. Tudorache 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 2400 6! Vine 
presa! (r)

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

9:20 Prea multă dragoste 
(dramă, Germania, 2004). 
1105 în căutarea lui Forrester 
(dramă, SUA, 2000). 13:20 
Concert Kylie Minogue (2007) 
14:20 Tatăl vitreg al miresei 
(comedie, Australia, 2006). 
16:00 Sahara (aventuri, SUA,
2005) . 18:05 Frații Grimm 
(aventuri, SUA, 2005). 20:00 
Mașina lui Baba (acțiune, Sue
dia, 2006). 21:25 Yakuza 
(acțiune, SUA, 2005). 23:05 
Studio 60 (Ep. 2, dramă, SUA,
2006) . 23:50 Londra (dramă, 
SUA 2005).

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea 13:15 
EU, România 14:50 Realitatea 
bursieră 1500 Realitatea de la
15:00 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 1700 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 18:50 Reali
tatea zilei 20:00 Realitatea de
la 20:00 20:05 Realitatea zilei 
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 10:00 Vână
torii de mituri 11:00 Mașini 
pe alese: Mini 12:00 Super- 
structuri 13:00 Confruntări și 
fiare vechi 14:00 Brainiac 
Maniaci ai științei 1500 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
16:00 Curse 1700 Mașini pe 
alese: Mercedes 1800 Moto
ciclete americane 1900 Vână
torii de mituri 20:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 2100 
Decodificarea dezastrului 
22:00 Dosarele FBI 2300 
Cum se naște un automco 
sport 2400 Cum se f^rci 
diverse lucruri?
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! www.ideva.ro
Deva (Dl.) - Este o hartă interactivă a municipiului 
Deva, cu posibilitatea de înscriere a instituțiilor din 
oraș Aici aflați atât poziționarea pe hartă a locației 
dorite, cât ți telefoane, persoane de contact țl chiar 
o fotografie a dâdirii.

........ ......... ............... ............. jii

Pictura - starea de libertate
W cns uurru Bim - iswJN7
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■ Deși din artă nu se 
poate trăi, pictorii dedi
cați artei lor continuă 
să creeze.

Dana Ioan
dana.iaan@in1ormmedia.ra

1 euro____________________________________ 3,2777 lei
1 dolar american_________________________ 2,4109 lei
1 gram aur 52,0042 lei

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 255090
Direcția Sanitar-Veter. ......................221145....

Hunedoara - Tiberiu Faza- kas a ajuns în Hunedoara după terminarea facultății și aici a rămas. I-au plăcut oamenii și locurile, s-a atașat de copiii cărora le preda desenul... în 40 de ani de activitate profesională a avut 35 de expoziții personale, a expus în 37 de expoziții colective, iar lucrări semnate de el se găsesc în colecții oficiale și particulare atât în tară, cât și în Ungaria, Germania, Franța, Finlanda, Japonia, Italia, Marea Britanie, SUA. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România încă din 1981, în 2004 a primit Diploma de Merit pentru Pictură a Academiei Internaționale „II Convivio” din Sicilia

(Italia) și, de un an, este Cetățean de Onoare al Hunedoarei.Cu o asemenea carte de vizită la vedere, Tiberiu Faza- kas recunoaște că nu ar putea trăi din arta lui și continuă să predea artele plastice la clasele unde încă desenul e obligatoriu. „Este însă un mare dezinteres pentru artele plastice, în cadrul generației actuale de tineri. E drept, unii au talent, încearcă să-și urmeze visul și calea în domeniul acesta, dar ceilalți care ar putea și ar trebui să-și dezvolte simțul artistic la această vârstă nu o fac. E vorba de minima cultură generală pe care e firesc s-o ai, apoi, ca om matur”.
Arta cere sacrificiiCele mai multe tablouri semnate Tiberiu Fazakas sunt acuarele, grafică, deși aproape de inima lui este stilul op art, printre pionierii căruia se numără lâ nivel european. „Am îndrăznit să expun abia

Tiberiu Fazakas merge înainte (Foto: T. Mânu)

£ —
Amplasarea aparatelor radar în data de 
17.05,2007:___________________________________
- DN 7: Zam - llia - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Peisaj de iarnă (acuarelă) Peisaj (grafică)

după opt ani de la terminarea facultății. între timp am studiat, mi-am definitivat stilul. Pictura modernă se îndreaptă acum mai mult spre gestual; e o nouă formă, dar și un semn că tânăra generație nu mai aprofundează cele învățate. Pentru a deveni pictor trebuie să ai puterea și tăria de a renunța la multe lucruri, trebuie să te dedici artei, ceea ce tot mai multi tineri talen- tati nu o fac și se pierd, din cauza asta, în timp. Se consideră artiști după ce au primit diploma de absolvire și tind să ardă etapele necesare spre consacrare: studiu, muncă, dedicație”.E dificil de cuantificat în bani imaginația, concepția, munca artistică. Expoziția vernisată ieri a costat 5000 lei

- culori, cartoane, rame - și conține... tablouri. Nici pictorul nu știe ce preț ar trebui să aibă un tablou ca, pe lângă investiția financiară, să-i fie plătită și munca și pasiunea. „în România sau cel puțin în mediul artistic din provincie, nu există impresari de artă. Majoritatea artiștilor se ocupă singuri de vânzare și, din păcate, nu sunt și buni comercianti. Eu am vândut, prin '90, un tablou în Ungaria pe 10.000 de forinti. Am aflat ulterior că tabloul meu a ajuns în Japonia, vândut cu un preț de 30 de ori mai mare”.Pictura însă creează pentru Tiberiu Fazakas o stare de libertate; acesta este motivul pentru care zi de zi se apleacă asupra colii de carton.
Variație

închidere (lei/acț) (%)

O nuntă costă, 
în medie, 3000 de euro

SIF4 2.0500 0,49
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

SNP 0,5250 -1,87
SIF3 2.1700 -49,88
SIFil 3.2500 3,83
Banca Transilvania 0.7200 -2,04
BRK 2.4100 3,43
Blofarm 0.6100 0,83
SIF2 3.0600 2
SIF5 3.4900 0,29

■ Cel mai mult costă 
meniul pentru 
petrecerea de la 
restaurant.

petrecerii care să marcheze evenimentul. Pentru asta, tinerii însurăței și părinții acestora cheltuiesc câteva mii de lei astfel încât totul să iasă

SUDOKU H
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Reguli:
în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte.
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Cei care se hotărăsc să întemeieze o familie, conform tradiției, trec prin furcile caudine ale organizării

perfect. De obicei, la o nuntă numărul invitaților depinde de posibilitățile financiare ale cuplului, la care se mai adaugă câteva variabile, respectiv numărul rubedeniilor, prietenilor și colegilor de serviciu. Odată stabilit numărul invi-
Garderoba miresei costă aproape dublu față de cea a mirelui

ÎNCEPĂTORI

Costuri pontiu nuntă
/4-/J/J 4*> 4V4 4 4 3 4 4 4 4 4 J > J 4 4

1. Invitații____________________________________________ de la 1,7 lei/bucata
2. Acte și taxe pentru cununia civilă și religioasă circa 250 lei_________
3. Set verighete______________________________________ de la 600 de lei
4. Garderobă mireasă_______________________________ de la 600 de lei
5. Garderobă mire__________________________________ de la 400 de lei
6. Amenajare sală restaurant,___________________  de la 1000 de lei
inclusiv buchet mireasă_____________________________________________________
7. Meniu (fără băuturi alcoolice)_____________________ de la 120 de lei/pers.
8. Prăjituri, inclusiv tortul _________________ _______ de la 1500 de lei
9. Tarif muzică - DJ__________________________________ de la 200 de euro
10. Tarif muzică - formație___________________ ________de la 1000 de euro
11. Tarif poze________________________________________ de la 200 de lei
12. Tarif filmare eveniment de la 400 de lei

taților, începe alergătura: se programează cununia civilă și cea religioasă, se tipăresc și se trimit invitațiile, se caută restaurantul potrivit pentru petrecere, se alege meniul, se caută „omul cu muzica” și cel care va face fotografiile și va filma întregul eveniment, se aleg verighetele, buchetul și rochia miresei și costumul mirelui. La hune-

doreni numărul mediu al invitaților la o nuntă este de 100-150 de persoane, iar cheltuiala pentru organizarea unei petreceri depășește zece mii de lei.„Darul” invitatului la o nuntă variază: pentru o persoană singură este de 150-200 de lei noi, iar pentru o familie de două persoane 300-350 de lei.

orizontale 
cât și pe 
coloanele
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

AVANSAȚI

la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile

3 8 2
8 4 5

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

1 3
5 1 7

8 7 6
Soluțiile jocurilor din numărat precedent

9 8 5 2 3 4 1 7 6 
47216958 3, 
361785924 
157492638: 
62357841 9, 

! 894316752
I |2 1 8 6 4 7 3 9 54 
î '536921847;

74985326 1
începători

17 42183965? 
! 63542987 1 
■819657432] 
1564832 1 97
92754168 3
1 8 3 1’5524
478395215
396214758 
251768349

Avansați

L Sne /-a suspendat pe Președintele Tra/an Băsescu 2
Cel 322 de parlamentari care au votat în favoarea suspendării Președintelui nu reprezintă nici Parlamentul, nici mâni electoratul partidelor în numele cărora se află 

bl taitaaBUb ei nu ii reprezintă decât pe liderii partidelor care i-au pus pe lista electorală și care le-au spus cum trebuie să voteze: Geoană, VtfeutoBa, Vădim, WHeeanu.
MmhmII din M ffiE și MD se regăsesc acum de aceeași parte a baricadei; după ce i-au acuzat de corupție, liberalii s-au aliat astăzi cu PSD-Iștii, la M, adversarii 

de tradiție, cum sunt PRM șl UDMR. Ceea ce unește astăzi aceste formațiuni politice este dorința de a-l îndepărta pe Traian Băsescu de la conducerea României.
După confirmarea sa, prin respingere de către cetățeni a Referendumului pentru demitere, Președintele Traian Băsescu va dedanșa referendumul promis pensii intro- 

ducerea votului uninominal.
Pariamentul nu i-a comunicat Președintelui un punct de vedere cu privire la inițiativa de declanșare a referendumului, cu toate că au trecut pesta 60 de zile.
2. De ce a fost suspendat Președintele Traian Băsescu ?
Singura lege pe care a încălcat-o Președintele - prin faptul că a vorbit deschis despre influențarea justiției de către unii politicieni, despre corupție și despre jaful 

economiei - este Legea Tăcerii
3. De ce reprezentanții acestei noi alianțe uoresc demiterea Președintelui ?

Pentru că îi deranjează că: - A VORBIT DESCHIS 1WMIVA CORUPȚIEI
- A SPART LEGEA TĂCERII în ceea ce privește DOSARELE SEgURliBțll (Peste 1,3 milioane de dosare au fost predate C.N.S.A.S.)
- A CONDAMNAT CRIMELE COMUNISMULUI

Suspendarea Președintelui și Referendumul au un singur scop: eliminarea unul adversar politic pe care Senini, Voiculescu, Vădim șl Tărfceanu I consideră periculos. 
Aceleași motive au stat și la baza eliminării Partidului Democrat de la guvernare, cu toate că miniștrii săi au avut cele mai bune rezultate, mai ales in ceea ce privește 

integrarea României In Uniunea Europeană.
IMPORTANT!
Este foarte important ca sâmbătă, 19 mai 2007, prezența la vot Să fie masivă, deoarece legitimitatea gopuiară a Președintelui Traian Băsescu este cea mai impor

tantă armă de care dispune.
Cetățenii trebuie să știe să aplice ștampila de vot pe 'NU*, acest vot având semnificația: .NU sunt de acord cu demiterea rii<iifflllfi lid Trăim Băsescu.* 

flfoufdeftBsi 
ffertMW Democrat

http://www.ideva.ro
mailto:dana.iaan@in1ormmedia.ra
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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• La spital. Trei deveni au ajuns la spital cu spasmofilii ca urmare a caniculei înregistrate în ultimele zile. La spitalele din Hunedoara și Petroșani nu au fost înregistrate cazuri speciale din cauza căldurii, a declarat dr. Dan Magheru, directorul ASP Hunedoara. (C.P.)
Victimele terorii comuniste

Au găsit de 
lucru

Deva (M.S.) - Prin programele de ocupare a forfei de muncă desfășurate de AJOFM Hunedoara s-a reușit ca în luna aprilie să fie angajate 1947 persoane, dintre care mai mult de 1.300 pe o perioadă de timp nedeterminată. De asemenea, 106 persoane au primit din partea AJOFM Hunedoara alocații egale cu 30 la sută din indemnizația de șomaj pentru că și-au găsit o nouă slujbă înainte de expirarea perioadei legale de șomaj.
Buletine de vot

Deva (M.S.) - Buletinele de vot pentru referendumul din 19 mai vor fi distribuite astăzi spre unitățile teritorial- administrative din județ. Operațiunea se va desfășura sub paza strică a politiei, urmând să fie distribuite la secțiile de votare în data de 18 mai.

Schimbări 
de secții 
Deva (M.S.) - Din 
cauza unor probleme 
tehnice obiective, 
amplasamentul a do
uă secții de votare 
din orașele Geoagiu 
și Simeria a fost mo
dificat. Astfel, secția 
nr.2O6 Geoagiu-Băi 
va funcționa în imo
bilul școlii primare 
din localitate, în timp 
ce secția de votare 
242 s-a mutat din 
gara Simeria la sta
dionul CFR Marmo- 
sim. Toate datele 
despre referendumul 
din 19 mai, inclusiv 
amplasarea și aron
darea străzilor pe 
secții de votare se 
găsesc pe www.pre- 
fecturahunedoara.ro.

Economii
Deva (M.S.) - Prefec
tura Hunedoara a 
reușit să facă eco
nomii de 100.000 lei 
în procesul de pre
gătire a referendu
mului. în vederea re
ferendumului, jude
țului i-au fost alocate 
fonduri de peste un 
milion de lei.

S Sute de hunedoreni 
au fost victimele terorii 
comuniste. Azi nimeni 
nu îi consideră eroi.

Hannelore Acârnulesei

Negocieri la Mittal Steel
Hunedoara (M.S.) - Liderii Sindicatului Siderurgistul de la combinatul siderurgic Mittal Steel Hunedoara, aflați de luni în grevă japoneză, vor începe astăzi negocierile cu administrația companiei Mittal Steel, discuțiile fiind programate la Galați. „Vom avea o primă rundă de discuții cu conducerea companiei Mittal Steel, în care vom prezenta revendicările noastre. Suntem nemulțumiți, în principal, de nivelul salarizării în domeniul siderurgiei. Am rămas mult în urmă, deoarece salariile la Hunedoara nu au mai crescut. înțelegerile dintre sindicat și administrație nu sunt respectate”, a precizat liderul sindical Petru Vaidoș. Sindicaliștii susțin că dialogul social cu administrația s-a degradat continuu, că promovarea salariatilor este întârziată nejustificat de mult și că legislația referitoare la acordarea echipamentelor de protecție este încălcată.

Deva - în timp ce, Ioan Mo- horeanu, unul dintre cei mai cruzi torționari de la închisoarea Deva, e înmormântat la loc de cinste, în Cimitirul E- roilor din Deva, adevăratii eroi, victimele terorii comuniste, zac în morminte fără cruce. Oameni care au îndurat cele mai oribile „tratamente” în temnițele comuniste. Oameni care au fost supuși „reeducării”. Oameni care au fost nevoiti să-și renege familiile. Care au fost schingiuiti de cei mai oribili torționari. Și care, astăzi, sunt ignorați. De parcă nimeni nu vrea să-și mai a- mintească de ei. Ca și cum cineva ar vrea să șteargă cu buretele aceste pagini însângerate din istoria românilor.
Sute de victimeîn județul Hunedoara au fost câteva sute de victime ale terorii comuniste. Unii au stat între zidurile temnițelor comuniste, ani multi, dar nimeni nu le-a auzit gemetele surde. Și nu le aude nici astăzi. Numărul exact al celor care au murit sau au fost executați de trupele de Securitate ale regimului comunist, din județul Hunedoara, nu se cunoaște cu exactitate. Oliviu Seleșan, fost profesor de muzică, caută, de ani în șir, documente, fotografii sau martori, prin care să descopere cât mai mult din crudul adevăr al ororilor din perioada comunistă. „Până acum, am găsit 50 de nume ale victimelor terorii din acea perioadă. Dar sunt doar cei înscriși până la litera L, într- un dicționar în care sunt prinși toti, sau aproape toti cei

Orsa losifcare au fost întemnițați sau chiar condamnați și executați, în acei ani de teroare”, povestește deveanul.
Necunoscutul din GlodUn om fără identitate, căruia, până acum nici două luni, i se spunea „Cetățeanul din Glod - Zam”, a fost împușcat de trupele de securitate, în spatele casei, în timp ce cosea. Mormântul nu i-a fost găsit până anul acesta, în cea de-a doua zi a Sfintelor Paști. Oliviu Seleșan l-a găsit în pădurea din apropierea satului. Oamenii i-au pus, la vremea cuvenită, o cruce la căpătâi. Astfel a putut fi identificat mormântul. Omul poartă numele Orșa losif și din familie mai trăiesc doar nepoți. Motivul pentru care a fost executat: dușman de clasă. Convingeri anticomunistei Prea multe despre acțiunile sale nu se știu.

.Preot trădatSentința nr. 488, din 24 noiembrie 1950, „condamnă pe inculpatul Ioan Lupșa, preot din Runcșor, județul Hunedoara, la moarte prin împuș

Petru Vaidoș
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Facsimile după sentințele de condamnare la moarte a lui Roman Miron și Lupșa Ioan
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Lupșa Ioan Roman Mironcare și confiscarea totală a averii, pentru crima de uneltire contra ordinii sociale și securității poporului”. Președinte, Căpitan Mag. Găman Ioan. Recursul a fost respins ca neîntemeiat, iar sentința a fost executată. Preotul a fost executat prin împușcare în anul 1951, după ce fusese trădat de chiar enoriașii săi pe motiv că face propagandă anticomunistă și instigă oamenii la revoltă.
Dosarul Garda AlbăRoman Miron, din satul Chergheș, a fost unul dintre cei patru oameni condamnați la moarte, învinuiti pentru crima de insurecție armată contra puterii statului.„Organele de stat ale regiunii Hunedoara, lucrând cu mylt spirit de răspundere și vigilență, au descoperit organizația contrarevoluționară denumită Garda Albă, care avea drept scop răsturnarea prin violență a regimului democrat popular din RPR și instaurarea unui regim capitalist de tip fascist, prin provocarea unei insurecții armate. (...) Roman Miron,
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fiu de chiabur, în toamna anului 1953 fiind în timpul satisfacerii stagiului militar în termen la o unitate de construcții din Hunedoara, a aflat de la legionarul Nistor Ioan de existenta și scopul organizației contrarevoluționare Garda Albă”. O organizație falsă, spune într-un articol chiar Victor Isac, unul dintre cei condamnați în a- cest dosar. O organizație inventată de Securitate, pentru a judeca mai mulți oameni, adversari ai regimului comunist, pentru săvârșirea aceleiași crime. O astfel de organizație a fost „Garda Albă”, o organizație în care, inițial, au fost grupați 83 de oameni, ulterior fiind condamnați 25 la închisoare. Patru dintre aceștia au fost condamnați la moarte. în anul 1997 s-a admis recursul procesului care| i-a condamnat pe cei 25 de „dușmani de clasă”, condamnările fiind casate. Condamnările la moarte ale celor patru oameni, însă, nu au mai putut fi casate. Recursul ar putea servi, pentru ei, doar ca epilog pe piatra funerară de la capul mormântului.
Bilanțul victimelor comunismului 
internațional - 314.772.300 
Numărul total (cunoscut) al vic- 
timelor din România - 2.451.400 
Victime ucise în „Holocaustul 
roșu" în România:______________
Prizonieri de război în URSS - 
180,000________________________
Uciși în lagăre și închisori 
500.000______________________
Uciși în timpul colectivizării 
forțate - 200,000_______________
Mișcarea de partizani - 10.000 
Perioada ceaușisță - 60.000 
Basarabia și Bucovina ca teritorii 
înstrăinate - 1.50Q.000_________
Revoluția din 1989 - 1.400

S-A SCHIMBAT.
E OBSEDAT DE PUTERE. 

ROMÂNIA MERITĂ MAI MULT!
VOTAȚI DA

http://www.pre-fecturahunedoara.ro


„Cioncan - start spre infinit"

• Tir. Lotul de tir cu arcul de la Minerul Aninoasa a avut o bună prestație la Cupa Federației, unde a obținut rezultate foarte bune. Simona Băncilă s-a clasat pe primul loc, la individual, în timp ce Luminița Sâr- bu și Andreea Urițescu au ocupat locul II, respectiv III. (V.N.)
• Șah. Maestra FIDE din Valea Jiului, Daria Vișănescu, legitimată la clubul CS Comexim R Lupeni și componentă de bază a lotului național de copii, va face parte din delegația României care va fi prezentă la Campionatul European Individual de șah rapid care se va desfășura în orașul Subotica din Serbia. (V.N.)

■ Medaliata cu bronz 
la Olimpiada din 2004 
a fost omagiată ieri la 
Hunedoara.

Hunedoara (N.G.) (V.N.) - Ieri, la Sala Albastră a Clubului Siderurgîstul, din Hunedoara, a avut loc lansarea cărții memoriale „Maria Cioncan - Start spre infinit”, dedicată memoriei medaliatei cu bronz în proba de 1500 m de la Olimpiada din 2004, atleta Maria Cioncan. Coautorii

Mariana Pop și Tiberiu Irim- ia, de la Editura „Karuna” din Bistrița, care au reușit în timp record să adune într-un volum aspecte ale scurtei vieți trăite de Maria, au declarat că în toată perioada documentării au avut parte de o relație foarte rece cu unii dintre membrii familiei Cioncan.
OmagiuDe altfel, cei prezenți la lansare au adus un omagiu celei care prematur s-a stins

din viață, dar care a fost mereu optimistă și plină de ambiție. Antrenorul emerit Ștefan Beregszaszy a declarat că va face tot ceea ce îi stă în puteri pentru a păstra vie în memoria hunedorenilor imaginea sportivei pe care a pregătit-o, iar primarul municipiului de pe Cerna, Nicolae Schiau, a promis că se va ocupa personal ca bustul Măriei Cioncan să fie ridicat pe un soclu într-unul din locurile cele mai circulate din oraș. Maria Cioncan

D. Milițaru

Vrea 20.000 de spectatori
Deva (V.N.) - Damian Milițaru, antrenorul jucător de la Jiul Petroșani, a declarat ieri că își dorește ca la meciul cu Steaua București, din ultima etapă a Ligii I, să fie prezenți 20.000 de spectatori. „Gata, ajunge. Nu mai pot. Am slăbit două kilograme și jumătate și cred că e suficient cât să joc și eu 15-20 de minute contra Stelei. Vreau ca la acest meci săfie stadionul plin, să vină 20.000 de spectatori. Cred că acesta va fi ultimul meu meci la Jiul, după care nu știu ce se va întâmpla. Aș vrea foarte mult ca Jiul să bată Steaua”, a spus Milițaru.în schimb, managerul general Ioan Sdro- biș a fost categoric în ceea ce-1 privește pe Milițaru: „Să slăbească încă două kilograme și abia atunci va fi apt pentru acest meci, altfel nu avem ce discuta”. în cazul în care Milițaru va juca în partida contra Stelei, ar ajunge la cel de-al 200-lea meci în Liga I. De precizat că întâlnirea Jiul Petroșani - Steaua București, din etapa a XXXIV-a, ultima a Ligii I, va avea loc miercuri, 23 mai, de la ora 17.00.
Deva (V.N.) - Rezultate ale etapei a 32-a: Oțelul - R 
Dinamo 2-1; Jiul - UTA 2-0, Pandurii - FC Vaslui 1-2; |
Ceahlăul - FC Argeș 1-1; Poli Timișoara - U Craiova 1- |
5; Urzieeni - Rapid 1-1; FC Național - Steaua 0-3; Poli | 
lași - Farul 0-2; CFR - Gloria Bistrița 2-1. j
Clasament

7. Oțelul ’ 32 15 5 12 55-54 50

1. Dinamo 32 23 7 2 60-20 76
2. Steaua 32 19 8 5 58-22 65
3. CFR Cluj 32 19 6 7 57-32 .. 63
4. Rapid 32 15 11 6 59-34 56
5. Poli Timișoarai 32 15 7 10 34-29 52
6. Gloria 32 15 7 10 40-32 51

D, 16,30); Gloria - Oțelul (Tetesport, 18,00); Rapid - 
Cehlăul (Național TV, 20,00); sâmbătă, 19 mai: Vaslui ; 
- Jiul «anal D, 16 30), FC Argeș - FC Național (netele- 
vizat); Poli lași - CFR Cluj (Național TV, 18,00); Dinamo 
-.Unirea Urzieeni (Antena 1, 20,15), Steaua - Pandurii' 
«anal D, 20,30); duminică, 20 mai: Farul - Craiova | 
(Telesport, 18,00).

8. FC Vaslui 32 12 10 10 37-42 46
9. Urzieeni 32 12 8 12 28-27 44
10. U Craiova 32 11 11 10 37-42 44
11. Pandurii .32. 12 5 15 24-33 41
12. Poli lași 32 10 10 12 33-37 40
13. UTA 32 10 14 25-36 38
14. Farul 32 l5 1? 12 31-34 36
15. Ceahlăul 32 6 18 24-47 30
16. FC Arqeș 32

■ i
9 18 22-42 24

17. Jiul 32 5 5 22 15-43 20
18. FC Național 32 4 6 22 20-52 18
Etapa a 33-a: vineri, 18 mal: UTA -Poli Timișoara «anal

Dacîcus Orăștie la Europene
Orăștie (D.I.) - Clubul Sportiv Dacîcus Orăștie își pregătește lotul pentru a participa, in 2 iunie, la Campionatele Europene EUR, KA ce se vor desfășura în acest an Ia Milano (Italia). Nu mai puțin de 16 sportivi din Orăștie au fost desemnați să facă parte din lotul naționaL iar antrenorul Nicolae Iordăchescu se așteaptă ca toți să se întoarcă acasă cu medalii Finanțarea deplasării este asigurată, in cea mai mare parte, de către Consiliul Local Orăștie, pentru că doar sportivilor seniori li se finanțează deplasarea de către federație.
La ediția de anul trecut Dacîcus a venit 

de la Campionatele Europene cu 23 de 
medalii, obținute de sportivi la diverse cate
gorii de vârstă, iar trei dintre sportivii 
clubului au fost desemnați printre cei mai 
buni sportivi ai județului în 2006.

Luptă pentru 
medalii

Deva (V.N.) - în perioada 19-20 mai, la Baia Mare se desfășoară etapa finală a Campionatului Național de Culturism și Fitness, juniori și masters. La această importantă competiție, de la Clubul Body Gym Deva participă următorii sportivi: la juniori mari (70 de kg), Andrei Brati- na; la masters feminin, Feli- cia Popa, iar la masters (plus 90 de kg) Valentin Guță. Obiectivul devenilor este obținerea a cel puțin două medalii. în primul rând este vorba de Felicia Popa, cea care se luptă pentru locul I cu Iri- na Munteanu, de la Redis București, vicecampioană mondială. A doua medalie vizată de cei de la Body Gym ar fi cea pentru care concurează juniorul Andrei Bratina. La Baia Mare vor fi prezenți aproximativ 200 de sportivi din 50 de cluburi din țară.

Felicia Popa

minut 
de 
300 
de 
secunde

la-ți orice opțiune cu 180 de minute în rețea și timp de 6 luni 
vorbești până la 900 de minute în rețea, începând cu 2 euro/lună. 

în plus, ai:
• apeluri naționale la tarifele din rețeaua Orange, 6 luni
■i 400 de minute naționale, valabile 6 luni
■ 25 de minute naționale lunar, pe viață
» 5 minute internaționale la preț de unul, 6 luni
■ abonament gratuit, 3 luni
share
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gratuit gratuit yatutt gratuit gratuit 59 EUR 89 EUR 119 EUR 138 EUR

vino în Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă 

www.orange.ro
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• Un milion. Aproximativ un milion de bilete pentru Jocurile Olimpice de la Beijing 2008 au fost deja rezervate, la o lună de la punerea în vânzare a primului lot de 2,2 milioane de tichete. Dintre biletele deja rezervate, începând cu data de 15 aprilie, 230.000 au fost comandate de chinezi. Prima fază de vânzare a biletelor se va încheia pe data de 30 iunie, după care va urma a doua etapă, care se va derula în perioada noiembrie - decembrie 2007.

Rapid va avea arenă europeană

Dublă
Belgrad (MF) - Steaua Roșie Belgrad a realizat dubla campionat-cupă, după ce a învins Vojvo- dina Novi Sad, cu 2-0, în finala Cupei Serbiei.în campionat, Steaua Roșie are 13 puncte avans față de Partizan Belgrad, cu trei etape înainte de final.

Certitudine
Londra (MF) - Fundașul Emmanuel Eboue va evolua „pe termen lung” la Arsenal, a a- nunțat clubul londonez, care nu a precizat durata contractului ivoria- nului.Eboue (23 de ani) s-a evidențiat ca titular indiscutabil, luând locul lui Lauren, accidentat, care apoi a părăsit gruparea.

Eboue (stg.)

Gerard Houllier

■ Peste puțin timp, vor 
începe lucrările de mo
dernizare a stadionului 
din Giulești.

București (MF) - Acționarul George Copos a declarat, miercuri, că după întâlnirea cu ministrul Ludovic Orban, FC Rapid a început procedurile de concesionare a stadionului Giulești, aflat în proprietatea Ministerului Transporturilor, iar în câteva săptămâni vor începe lucrările de modernizare.
.................Vrem un stadion de Liga 

Campionilor

George Copos 
.................................................9?„Am început discuțiile pentru concesionare și în câteva săptămâni sunt convins că le vom finaliza. Au început deja procedurile. Sunt optimist că

* 7
WC*. | t 1 » ■

Se vizează o arenă pentru mari bătălii internaționale, precum 
cea din 2001, cu PSG (Foto: epa)lucrurile vor decurge așa cum ne dorim toți. Iar lucrările la stadion vor începe imediat cum vom termina procedurile”, a spus Copos.Oficialul rapidist a afirmat că deocamdată nu s-a stabilit

dacă stadionul va fi concesionat gratuit către FC Rapid, dar a menționat că aceasta va fi pe o perioadă de minim 49 de ani. „Nu știu dacă va fi o concesionare gratuită, vom vedea. Dar eu spun că va fi o

concesionare pe minim 49 de ani, pentru că mai puțin nu ne interesează. Categoric că va exista o obligativitate din partea noastră de a investi în modernizarea stadionului”, a precizat principalul majoritar al FC Rapid.
Vise cu Liga CampionilorGeorge Copos susține că nu știe la cât se vor ridica inves- ’ tițiile clubului în stadion, dar ' a adăugat că arena din Giulești va fi clasificată la trei stele conform standardelor UEFA, putând găzdui meciuri în Liga Campionilor. „Nu pot să spun la cât se vor ridica investițiile pe care le vom face sau cât vor costa lucrările, pentru că nu avem deocamdată o evaluare. Așa, fără ~ evaluare, numai Gigi Becali •< poate să spună. Oricum, noi vrem să facem un stadion de clasa a III-a, de Liga Campionilor”, a spus Copos.

Sunt în finală(Foto: FAN) 

DezminteLyon (MF) - Antre
norul echipei Olym- 
pique Lyon, Gerard 
Houllier, a dezmințit 
miercuri dimineață, 
că ar urma să preia 
conducerea tehnică a 
formației Dinamo 
Kiev, la care evo
luează românii Cer- 
nat și Ghioane. 
Cotidianul francez Le 
Parisien-Aujourd'hui 
en France a anunțat 
plecarea lui Houllier 
la Dinamo Kiev, grupare, cu care ar fi
pe aoua sezoane. 
„Dezmint oficial. Nu 
am nimic de spus în 
plus și de fapt nimic 
de dezmințit", a 
declarat Houllier.

Salt Lake City (MF) - Echipa Utah Jazz s-a calificat în finala Conferinței de Vest a ligii profesioniste nord-ameri- cane de baschet (NBA), după ce a învins, cu scorul general de 4-1, formația Golden State Warriors.în meciul cinci, Utah s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 100-87. în finala Conferinței de Vest, Utah

Jazz va întâlni învingătoarea partidei dintre echipele San Antonio Spurs și Phoenix Suns, care se află la egalitate, scor 2-2.într-un alt meci disputat în semifinalele Conferinței de Est, formația Chicago Bulls a învins, acasă, cu scorul de 108-92, echipa Detroit Pistons. Scorul general este în acest moment 3-2 pentru Detroit. Utah Jazz s-a dovedit superioară în partidele din NBA cu Golden 
State Warriors (Foto: epa)

(Foto: EPA)

Barton, de 
la Manches
ter City, 
este cunos
cut pentru 
caracterul 
său coleric

(Foto: EPA)

200 meciuri

Ronaldinho este al doilea jucător brazi
lian care face această cerere la CBF, 
după Kaka, de la AC Milan. (Foto: epa)

Jose Mourinho (Foto: EPA)

Investigat pentru agresiune

Petroșani (MF) - Antrenorul jucător al echipei Jiul Petroșani, Damian Militaru, a declarat, miercuri, că își dorește ca la meciul cu Steaua București, din ultima etapă a Ligii I, să fie prezenți 20.000 de spectatori.Dacă Damian Militaru va juca în partida contra Stelei, ar ajunge la cel de-al 200-lea meci în Liga I.întâlnirea Jiul Petroșani - Steaua București, din etapa a XXXIV-a, ultima a Ligii I, va avea loc miercuri, 23 mai, de la ora 17.00.

echipei FC Barcelona, Ronaldinho, î 
solicitat Confederației Braziliene 
bal să nu fie convocat pentru Copa 
America, desfășurată în perioada 26 
iunie-15 iulie, în Venezuela, pretextă 
o stare de oboseală foarte mare.

Manchester (MF) - Fotbalistul echipei Manchester City, Joey Barton, a fost arestat în urma altercației cu francezul Ousmane Dabo, pe care l-a lovit în figură la un antrenament, la începutul lunii, informează The Sun.Mijlocașul, în vârstă de 24 de ani, care de la momentul altercației a fost suspendat de clubul său, a fost reținut, iar apoi eliberat pe cauțiune până la 11 iulie, perioadă în care poliția va investiga incidentul.Dabo a depus plângere împotriva lui Barton și susține că acesta l-a atacat și a avut apoi nevoie de îngrijiri medicale, după ce a primit lovituri la ochi, nas și la buză.Un purtător de cuvânt al poliției din Manchester a declarat: „Un bărbat în vârstă de 24 de ani a fost arestat, ca urmare a unor suspiciuni de

atac, după un incident în care un bărbat în vârstă de 30 de 1 ani a fost atacat la Carring- *' ton. Bărbatul de 24 de ani a fost eliberat pe cauțiune până la 11 iulie, în așteptarea rezultatului investigațiilor”.Joey Barton este cunoscut pentru caracterul său coleric. La începutul lunii martie, Barton a fost arestat, fiind bănuit că a agresat un șofer de j taxi la Liverpool, orașul său ’ natal. în 2005, el a stins o țigară aprinsă pe fața unui coechipier. De asemenea, el a fost trimis acasă în timpul unui turneu în Thailanda, pentru că a fost implicat într-un scandal într-un bar.în acest sezon, Joey Barton a provocat încă un scandal, după ce și-a arătat fesele la finalul meciului din deplasare cu Everton, scor 1-1, disputat în etapa a Vil-a din campionatul Angliei.
Hagi revine pe gazon

București (MF) - Gheorghe Hagi a fost invitat la un meci omagial pentru fostul portar rus, Rinat Dasaev, care împlinește 50 de ani, și la care au mai fost invitați, printre alții, Diego Armando Maradona, Michel Platini sau Oleg Pro- tasov, partida urmând să aibă loc la 13 iunie.Meciul se va disputa între o „selecționată a lumii” și o echipă formată din foști jucă

tori importanți din fosta Uniune Sovietică.Antrenorul „Selecționatei Lumii” va fi Pele, iar pentru a face parte din această formație au fost invitați, printre alții, președintele UEFA, Michel Platini, olandezii Ruud Gullit și Marco van Basten, germanul Harald Schumacher, argentinianul Diego Maradona, englezul Gary Lineker și românul

Gheorghe Hagi.Din echipa Rusiei vor face parte, printre alții, Vaguis Hi- diatulin, Oleg Romanțev, Fio- dor Cerenkov, Valeri Gaz- zaev, fostul antrenor al Stelei, Oleg Protasov, Alexei Mi- hailicenko sau Viaceslav Șa- nov.în 2004, FIFA l-a inclus pe Dasaev în topul celor mai buni 100 de fotbaliști din toate timpurile. într-un meci 
Dasaev

omagial pentru 
(Foto:

Mourinho a fost arestatLondra (MF) - Managerul grupării Chelsea Londra, Jose Mourinho, a fost arestat după ce s-a certat cu polițiștii care voiau să-i ia câinele. Tehnicianul portughez, în vârstă de 44 de ani, s-a certat cu un medic veterinar și cu doi ofițeri de poliție, care au mers la locuința sa din Londra, pen

tru a lua câinele, un York- shire Terrier. Medicul veterinar dorea să-l pună pe câine în carantină, deoarece se credea că acesta a fost scos din Marea Britanie și apoi a fost adus înapoi fără să i se facă vaccinurile necesare.The Sun notează că Mourinho a refuzat să-i lase pe ofi

ciali să ia câinele și a fost arestat marți, în jurul orei kcaie 22. El a fost dus la poliție mâe i s-au luat amprentele. Mccr- inho se afla la o ceremonie 2 clubului Chelsea și a ver.-r acasă după ce a fost sima» de soția sa Tami, care se acasă alături de cei doi ccgs ' ai săi.
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• Deva, b-dul Decebal, bl. 15, et. 1, ap. 2, cu 
vedere spre Ulpia, contorizări complete, neame
najat, preț 150.000 ron, negociabil, tel. 
0723/288282. (T)
• Hunedoara, central, etaj 1, semidecomandate, 
parchet, balcon închis, centrală, gresie, faianță, 
calorifere noi, preț 80.000 lei, fără intermediari. 
Tel. 0741/098308 0354/409458. CD

• semidecomandate, parter, contorizări, fără 
îmbunătățiri, zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
Deva, preț 118.000 lei, negociabil. Tel. 
0725/752146. CD
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă-gaz, preț un miliard trei sute cincizeci 
milioane lei, tel. 223336. CD
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt preț 150000 ron, tei. 0745/253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)

• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică, ocupabile imediat preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică, 
termopane, parchet gresie + faianță, ST 58 mp, 
zona Opera, preț 44500 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• Gojdu, etaj 2, parchet, balcon, ST 48 mp, 
contorizări complete, preț 122000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, et 2, zona 
M. Eminescu, preț 130000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• decomandate, 2 balcoane, et. 8, zona Lido, 
preț 41000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent zona blocurile Mintiei, dec., st - 60 mp, 
amenajări moderne, centrală termică, balcon 
închis, preț 147.000 RON, neg., tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Minerului, dec., balcon, 
contorizări, preț 97.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• b-dul. Bălcescu, etaj intermediar, dec., 
amenajat, repartitoare, preț 155.000 RON, tel. 
0724/305661. (A2)
• str, Minerului, parter, dec., contorizări, preț 
97.000 RON, tel. 0724/305661. (A2)
• zonă centrală, etaj intermediar, circuit 
parchet gresie, faianță, preț 45.000 euro, neg., 
tel. 0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 3, semidec, faianță, gresie, balcon 
închis, contorizări, preț 14O.OO0 RON, tel. 
0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, dec., amenajat centrală termică, 
preț 51.500 euro, tel. 0724/305661. (A2)
• zona piața centrală, etaj 2, cu centrală 
termică, termopan, balcon mare, sau schimb cu 
apartament 3 camere, în zonă, maxim Liceul 
Auto, se oferă diferență preț 145.000 ron, nego
ciabil, tel.0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Zamfirescu, etaj 2, apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet stare bună 
bucătărie mare, preț 100.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• idtracadrai, ImM Decebal, etaj 2 decoman
date, cu balcon, termopan, centrală termică 
modificat preț 522)00 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095.  (A4)
• am Uead Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 mp, 
contorizări, bucătărie mare, fără morificări, preț 
1554)00 ron, negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• agent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane tip logie, bine 
întreținut contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat preț 43.000 euro, negociabil, 
tel. 0723/251498,0740/535095,232808 (A4)

• 50 mp, decomandate, zona Mărățti, centrală 
termică bucătărie mare modificată parchet, 
gresie, faianță preț 138000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Eminescu - Trident 58 mp, etaj 3, 
centrală termică parchet, gresie, faianță, 
bucătărie mare, cămară modificări, balcon 
mare, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0745/302200. (A4)
• str. Zamfirescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă balcon, ocupabil repede, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• agent, apartament 2 camere, 52 mp, zona 
Mărăști, balcon mare, contorizări, parchet, 
bucătărie modificată cu gresie, faianță vedere 
pe 2 părți, preț 38.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498 0740/535095,232808. (A4)
• zona Kogălniceanu, etaj 2, centrală termică 
parchet, gresie, balcon mare închis, sau schimt 
cu apartament 3 camere decomandate 
intermediar, se oferă diferență preț 145.00.W^ 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• semidec. amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat, etaj inter
mediar, zona Trident Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărățti, preț 
129.000 lei neg, tel. 231800. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, zonă centrală lângă spital, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet termopan, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat termopan, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• Deva, etajl-3din 4, balcon închis,preț maxim 
70.000 lei. Tel. 0720/400446. (T)
• zona B-dul Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• agent, Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• Simeria, zona 1 Decembrie, decoman
date, bloc cărămidă acoperit parchet 
faianță rolete, centrală termică preț nego
ciabil, la vedere și teren 400 mp zona 
Marmura Simeria, utilități. Tel. 0742/057489. 
(7/15.05)

• zona Liliacului, decomandate, 2 bă amena
jate, 2 balcoane, complet renovat termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• decomandate, centrală termică termopane, 
parchet, gresie + fianță ST 90 mp, Bălcescu, preț 
136000 ron negociabil, tel. 0742/019418 (Al)

• decomandate, Progresul, etaj 1, balcon, 
parchet preț 55000 euro, tel. 0726/710903. (Al) 
zona Uzo Balcan, etaj 1, termopan, gresie, 
faianță centrală termică vedere în față preț 
100.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200,232808 (A4)
• decomandate* zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut mici 
modificări, preț 165.000 ron, negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• zonă ultracentrală etaj 2, decomandate, 2 bă, 
izolat termic și fonic, centrală termică climă 
bucătărie modificată și mobilată termopan, 
parchet gresie și faianță, preț 70.000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498,0740/535095,232808 (A4)
• decomandatei zona hotel Deva, 2 băi, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut 
modificări, preț 64.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• zonă ultracentrală b-dul. Decebă, etaj 1, 
decomandate, 2 bă, 2 balcoane, termopan, 
parchet modificat, vedere în 2 părți, preț 64.000 
euro, negociabil, tel. 0730/474275,0745/302200, 
232808 (A4)
• 1 cameră + extindere spațiu comerciă, deco
mandate, zona centrală 2 bă, centrală termică 
parchet gresie, faianță bine întreținut 
modificări, preț 80.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• dea, 2 bă, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)

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

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

Finanțare pentru afaceri mici și mari

Credit European pentru IMM 
de la Raiffeisen Bank

■ între 3.000 și 250.000 Euro (echivalent în lei), indiferent cât de mică este 
afacerea ta*

■ dobândă promoțională 0,5 % + Bubor 1 lună pe tot parcursul anului 2007
■ perioada de rambursare de până la 5 ani

* împrumutul se acordă MM-urilor (companii cu cifra de afaceri de până la 5 milioane de Euro) care 
iți desfășoară activitatea în localități cu mar puțin de 50.000 de locuitori

** pentru facilitățile de credit aprobate în perioada 23.04.2007 - 30 06 2007

Produs European

Raiffeisen 
BANK

Banca ta de încredere.

021 3029141
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________________ angajează________________  

agent vânzări telecomunicații 
pentru județul Hunedoara. Așteptăm CV-urile 
pe adresa de mail razvan.cletchinaaps.ro și la 

numărul de fax 0257/278.188.
(94162)

O QUASAR 
VjlNDUSTRIES

SUPER OFERTĂ DE ANGAJARE
-ȘEF ECHIPĂ DULGHER
- DULGHERI (TOATE GRADELE DE CALIFICARE)

• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopan, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• pe Carpați, etaj 1, dec, neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633.  (A7)
• semidec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg, tel. 
231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• urgent în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel, 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587,0745/258662. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec, sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(A9)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

• scară interioară 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică termopane, 150 mp, total occidental, 
garaj, 97000 ei iro, tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• In localitatea Brad, zonă centrală, 4 băi, 2 
balcoane, amenajat, zonă liniștită Tel. 613564, 
după ora 20. (T)
• decomandate, centrală termică, hol central, 2 
băi, balcon închis, et. 3, zona Bejari, preț 52000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu 2 
băi, 2 balcoane, centrală termică parchet 
gresie, faianță bine întreținut modificări, preț 
81.000 euro, negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200,232808. (A4)
• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, 
centrală termică parchet bine întreținut fără 
modificări, preț 205.000 ron, negociabil, tel. 
0723/251498,0740/535095, 232808. (A4)
• ta Poiana Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg, tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dui L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)

• ta Deva, sau schimb cu apartament 3 camere, 
et. 1, loc central, în Deva, plus diferență tel. 
0254/215795. (T)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabiI firmă preț340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Căhigăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• ta Sirnria, P+M, s=190 mp, la parter living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, I 
construcție 2006, curte cu pisdnă st=800 mp, 
preț 170D00 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• irgent, ta Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231300, 
0740/317314. (A9)
• ta SânUiakn, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)

• urgent ta Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Musaru, 2 camere + dependințe, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040,490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040490. 
(A10) .
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zonă centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad,2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490.0788/158483. (A10)

• semidec, amenajată mobilată zona 
Kogălniceanu, preț 92.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon mare, bd. 
Decebal, preț 30.000 euro, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 
termopan, zona Progresul, preț 98000 RON, neg., 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• urgent cameră de cămin, zona Dacia, preț 
33.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Mărăști, et 1, contorizări, balcon 
închis, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, etaj intermediar, 
modernizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• zona Dada, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă 
cu convertor, termopan, parchet gresie, faianță 
modificări la cameră sau schimb cu apartament 
2 camere, în zona Gojdu, se oferă diferență preț 
72.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zonă centrală contorizări totale, termopan, 
parchet, gresie, faianță repartitoare, bine 
întreținută se dă mobilată și utilată preț 90.000 
ron, negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. 
(A4)
• ta Dada, parter, dec, parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț61300 lei, neg, tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit vopsit liber, preț 68000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

romimo.ro
Cumpăr casă (14)

• în Deva, zonă bună și accesibilă curte, 
grădină de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212 (Al)

Vând case la țară (17)

• ta Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578. (A0)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață, inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, teL 23L800,0740/317314. 
(A9)

Suntem nr. 1 
în județul 

Hunedoara

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

330025 - DEVA
Tel. : 0254/213510
Fax ; 0354 / 811583 
e-mail : stamprod@rdslink.ro

Cumpără până la 31 mai 2007, 
o ștampilă COLOP Printer R17
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• taCMMin^b-tuilr.8ă.3camertoue ne, 
apă an a, găotaa, dependrțe, aa-.tazare 
aprobată preț negociabil, tel. 0722/235017, 
0727/781329. CO
• ta satul Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795.(7)
• Deva,2 camere, bucătărie, sală de mese, baie, 
gresie, faianță apă gaz metan, 1300 mp teren, 
130000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• la Vețel, 2 camere, bucătărie, baie, gaz, 
grădină 1500 mp, preț 118000 ron, tel. 
07 -710901 (11)

Vând garsoniere (19)
• Deva, B-dui luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet gresie, faianță convertor 
gaz, 67 000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandate, et 1, termopan, parchet, 
gresie, faianță Poliția Județeană ST 28 mp, preț 
70000 ron negociabil, 0742/019418 (Al)
• 33 mp, contorizări, parchet, balcon, et 4/9, 
zona Gării, 78.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent semidecomandate, contorizări, balcon 
închis, ocupabilă imediat, preț 78 000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)
• dec., bucătărie, baie, parchet, zugrăvit etaj 
intermediar, zona Mărăști, preț 90.000 Ron, neg., 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, lamelar, 
termopan, ocupabilă imediat zona M. Eminescu, 
preț 85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)

Vând terenuri (21)
• 50 ari teren în localitatea Burjuc cu ieșire la 
DN, preț 1000 lei. Tel. 0740/469228 CD
• 5700 mp extravilan Deva, la Mureș (fosta 
fermă nr. 3), preț 5 euro mp; nu sunt agent Tel. 
213154,0727/538248. (T)
• 8200 mp extravilan la 12 km de Deva ■ Boholt, 
preț negociabil. Tel. 0729/920473. (T)
• extravBan la capătul străzii Bălata din Deva, 
preț 2 euro mp, preț 4700 mp. Tel. 0256/451498 
sau 0747/974947. (T)
• intravian ta Băcia (15 km de Deva), 3600 mp, 
cu toate facilitățile (apă gaz, canalizare, curent), 
preț 53 euro/mp, tel. 0254/233974,0724/388452. 
CD
• vând grădhă în Brad, str. becebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662.(A0)
• laDN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, utilități, 20000 euro parcela, 
tel. 0722/564004. (Al)
• intravian, zona 700, ST 5100 mp, FS 25 m, preț 
80 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• intravilan ta Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231300,0745/511776 (A9)

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

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

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

pentru Deva

(94609)

OFERTA EX
DE

Companie multinațională cu sediul în Deva

angajează KEY ACCOUNT

Cerințe:
- inițiativă, dinamism, spirit de 
echipă, orientare spre rezultate

- excelente abilități de comunicare 
ți negociere
- experiență în vânzări minimum 
2 ani

- permis auto categoria B

Oferta (bonusuri. beneficii):
- pachet salariat atractiv, în funcție 

de performanțe

- autoturism, telefon mobil

- activitate într-un colectiv tânăr ș 

ți dinamic

, Persoanele interesate sunt rugate să trimită Curriculum 
Vitae pe adresa de e-mail deva.<»ffice@mogyi.ro sau pe fax 

«54/224111

• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• zona Sântitaakn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan ta Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravian ta Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp.zonădecase, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg, tel. 0745/511.778 (A9)
• Brad, apicol 13 hp, zona str. Luna, preț 
atractiv, tei. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, pădure fag 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
■ Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
■ Brad, 1000 mp pt construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
07ha/158<»fl.(A10)

• urgent, hală ir Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 2 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg, tel. 
0745/511.776. (A9)
• imobil ta Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• ta Deva, zonă Centrală 5-60 mp, ofer preț bun. 
tel. 0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)
•Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.078(1/040.490.0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)

Cumpăr teren (22)
• intravilan în Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi. plata imediat tel. 215212 (Al)

Vând spații comerciale (25)

• hală 1600 mp + teren 5600 mp, apă, curent, 
130.000 euro, tel. 215212. (Al)
• hală ta Deva, zona industrială S-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg, tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)

• ofer spre închiriere garsonieră decomandată 
mobilată și utilată complet, lux, etaj 1, zonă 
ultracentrală Bdul Decebal, magazinul Tinere
tului, preț 150 euro/lună Tel. 0720/812063. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată etaj
1, bloc cu interfon, ocupabilă imediat, pe termen 
mai lung, preț 100-euro plus garanție. Tel. 
0730/305563,0723/696299. (T) ■

• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere Deva, complet mobilat,
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• Deva, 340 mp, P +1 + M, occidental, centrală 
termică termopane, gresie, faianță totul nou, 8 
euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)
• b-dul Decebal, et. 1, dec., amenajat, 4 camere, 
CT, preț 350 euro/lună + garanție, sau se nego
ciază dacă se face plata în avans pe 1 an, tel. ’ 
0745/367893. (A2)
• Dacia, 2 camere, et. 3, circuit, mobilat, utilat, \ 
preț 150 euro/lună tel. 0745/367893. (A2)

GUVERNUL ROMÂNIEIUNIUNEA EUROPEANA

Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei 

și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

CEAMAI

a
 Centrul de Afaceri MAȘTER

Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică și 
agroturistică

• Manager în turism 

nmrârasânRl Înscrieri zilnic, între orele 9-16, 
lâi Eh Glii iSlii până la data de: 26.04.2007

Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Gîga, 

tel. 0720/400441,
E-mail: camplia-gaga@infarmnip<1ia.m

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

MANAGEMENT MODERN ÎN 

IMM-URI BAZAT PE NOI TEHNOLOGII 
DE COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004 - Coeziune Economică și Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea Capitalului Uman Grupurile țintă:- Toate nivelurile manageriale din IMM-uri înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN SA efin:DEVA STR 22 DECEMBRIE, NR 37A

THffOANE 213915,214718, 0744524480 Ș

razvan.cletchinaaps.ro
romimo.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
mailto:ffice@mogyi.ro
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VfeK n întâmpinarea absolvenptor dktsd a SM-a cu singura 
clasă de liceu Intr-o alternativă educațională.
Profilul clasei: FILOLOGIE, număr de locuri: 28.

Comemorări (76)

tntflî probtfoțde aptitudini 
limba ismipi (dlr materia 

pentru Testele N|ționale) nrobă,practică, la alegere
una dintre urm; 
modelaj, teatri

Admiterea ce face pe baza 
care constau într-un interv

iarele materii: desen, picturi, muzică, 
irt* dramatică).

MnSCRIEnA LA PROBELE DE APTITUDINI: 21-23 mai 
•SUSȚINEREA PROBELOR DE APTITUDINI:

VINERI 2Slttț 10.00, la LICEUL WALDORF SIMERIA, 
etr. Biica(ț|,nr. 1.l4^ș*nații suplimentare: tel. 261326, 
0747222767.

angajează următoarele categorii de personal pentru șantierele Deva și 
Paroșeni:

- zidari - dulgheri
- sudori electric și autogen - muncitori necalificați

Menționăm că se acordă salarii atractive prin contractul individual de muncă, 
spor vechime, tichete masă și plata orelor suplimentare.
Informații suplimentare:
- pentru Deva - telefon 0788/218373; 0254/236559 - pers, de contact Bucur 
Teodora
- pentru Paroșeni - telefon 0788/961704; 0254/570327 - pers, de contact Szabo 
Rodica.

(94607)

S.GGEIA&DODISRU cu sediul în Deva, Al. Crinilor, bl. E8, ap.9, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru activitatea „Alte mijloace de cazare, pensiune agroturistică*, cu punctul de lucru situat în corn. Râul de Mori, sat Clopotiva. Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic între orele 8-16.Eventualele sesizări șl redamațfi pot fi depuse în termen de 10 y zile lucrătoare de la data anunțului.
94S241

• b-dul Decebal, et. 7, dec., 3 camere, amenajat, 
mobilat, dotat, preț 350 euro/lună + garanție, tel. 
0745/367893. (A2)
• Mărăștiul Nou, et. 1, mobilat foarte frumos, 
living + 2 dormitoare, bucătărie dotată, CT, preț 
280 euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră, 1 cameră, hol + baie, amenajat, 
mobilat, repartitoare, fără bucătărie, preț 280 
RON/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003. 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dalias, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tei. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dalias. hală s=100 mp, H=3.5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot. beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp. amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg„ tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat, S-434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231300,0740/317314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231300,0740/317314. (A9)
• hală, 8500 mp, H 35 m, amenajată (CT, birouri,

Au trecut 6 luni de când scumpul 
nostru soț și tată

DANCIUMIHAI
ne-a părăsit pentru totdeauna lăsând 
în urmă lacrimi, durere și suferință. 
Sperăm că din ceruri, sufletul lui 
bun și drag ne veghează și este tot 
timpul alături de noi. Slujba de 
pomenire va avea loc în data de 19 
mai, ora 11, la Cimitirul din str. M. 
Eminescu, Deva.

Soția Gabriela și fiica Simona

Auto românești (36)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând urgent combină Claas masa 15 m, 2 
tractoare U 650, presă de balotat Ferguson, 
pluguri cu 3 și 2 brăzdate, grape, pompă de 
erbiddat nouă 600 litri, pentru 14 m, alte 
BCCBSOfU Șl EW^âșâflWlte uWIHLB •
azotat și uree. Tel. w 69,00430763167820. 
(10/14®)

Moto-velo (41)

• vând motoretă Mobra super, uși de hol, casă 
și baie, cu ramă geam cu 2 canate, instant pe 
gaz pentru apă caldă tel. 234156. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni
1,30/1,25 m, preț negociabil, tel. 0254/215895. CT)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

• vând antenă recepție tv japoneză 6 canale și 
telecomandă preț 50 lei. Tel. 217888. (T)

Electrocasnice (56)

• vând congelator Arctic, 4 sertare, nou, preț 
negociabil. Tel. 220696. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 10 familii de albine foarte bune, Deva. str. 
Alexandru Vlahuță nr. 16, tel. 212167. (T)
• vâMkmr d,i imuna Bucureșci, preț 1200 lei, 
negociabil. Tel. 0745/907851. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

(2/14.05)

Decese (75)

Familia Boboc Mircea cu soția Cornelia și copiii 
Călin și Mircea cu durere în suflet deplâng încetarea 
fulgerătoare din viață a celui care a fost un adevărat 
cumnat și unchi

VIOREL OVIDIUIGNA
în urma unui tragic accident de circulație. Te vom 
păstra mereu în sufletele noastre.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște

(8/16.05)

Vinzi
Cumperi

Â. închiriezi
b'

Schimbi
Cauți

- UiJML

best .ro
• vând Dada Super Nova model Confort, an 
fabricație 2003,30.000 km, un singur proprietar, 
vopsea originală roșu-metalizat, mașină de 
garaj, tel. 07J3/270348 CD

• vând aparat de măsurat glicemia, nou, cana
dian plus 50 iameie, preț 350 lei. Tel. 0740/469228 
(T)

Instrumente muzicale (60)

• vând pian cu coadă preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)

Altele (61)
Auto străine (37)

•vând Opel Astra, an 2001, motor 1,7 DTi, 
model scurt, limuzină, 138.000 km, carte 
service, climă, abs, esp, închidere centra
lizată, radio CD sau schimb cu auto mai 
ieftin, tel. 0723/270348. (T)

• vând scânduri, vană din tablă zincată deșeuri 
de scânduri pentru foc, piatră pentru 
construcție, balast, preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)

Pierderi (62)

Alege CL pentru anunțul tău
Microbuze. Dube (38)

• vând Are 10 autoutilitară sau piese de schimb 
pentru Aro 10. Tel. 0721/197261. (T)

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea 
din viață a celui care a fost un minunat soț, tată și 
bunic

POPESCU MTHAI (CIZMARU)
în vârstă de 72 ani. Corpul neînsuflețit este depus la 
Casa mortuară Deva, iar înmormântarea va avea loc 
sâmbătă 19 mai.

Dumnezeu să-l odihnească în pace

(10/16.05)

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 
depuned intr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate în următoarele puncte:

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

■ , Dobra - ia Cooperativa de 
B Consum;

Hia • Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara;
1. SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)

Sîntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată în 
P-ța Unirii

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

|

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Almășan Solomon. Se declară nul. (3/16.05)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Hărănguș Alina Mihaela. Se declară nul. (1/16.05)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Leaha Dochița. Se declară nul. (4/16.05)
• pierdut carnet asigurări sănătate, pe numele 
Laza Ana. Se declară nul. (7/15.05)
• pierdut camei asigurări sănătate, pe numele 
Săcui Cosmin. Se declară nul. (5/16.05)
• pierdut carnet membru pescar, pe numele 
Smarandache Mitiță. Se declară nul. (6/16.05)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia și Franța, la destinație, 
cu mașini comode, dimatizate, moderne. 
TeL 0740/218237,0726/500604,0765/455835. 
(17/1X03)

■ 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. (87919)

Oferte locuri de muncă (74)

• Angajăm șoferi categoria D, cu experiența 
necesară Relații latei. 0254/231394, între orele 
8.00-16.00. (nr. 7/11.05.2007)
• angajez vânzătoare pentru magazin 
cosmetice. Relații la tel. 0722/469027: (9/16.05)
• Depozit produse farmaceutice construim 
echipă de vânzări; se oferă pachet salarial moti- 
vant Dacă vă considerați candidatul potrivit vă 
rugăm să trimiteți CV-ul pe . e-mail: 
deppharma@yahoo.com. Relații tel. 
0746/051838 (9/15.05)
• Fabrica de Cherestea Bârcea Mare angajează 
în condiții avantajoase: ifroniști, moto- 
stivuitoriști, circulariști, muncitori necalificați. 
Se asigură cazare și bonuri de masă Tel. 
0254/236897. (6/15.05)
• ICAS Simeria cu sediul în Simeriă str. Biscaria, 
nr. 1 anunță concurs pentru ocuparea posturilor 
de contabil și casier, în data de 28.05.2007. 
Informații la tel. 0254/261254. (3/1405)
• instituție financiară de renume internațional 
angajează consultanți financiari. Relații la tel. 
0354/406921 și 0354/406922 zilnic, orele 9 -18 
(10/15.05)
• SC Scanda Română SA angajează merchan- 
diser, zona Hunedoara. teL/fax 0254233017. (nr. 
8/1L05J007'

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet 
încetarea din viață a celei care a fost o minunată 
mamă, soacră și bunică

FURTOSMARIA
în vârstă de 70 ani. înmormântarea va avea loc 

vineri 18 mai, ora 13, de la Capela Cimitirului 
Reformat din Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Vasile, Felicia copii, Nicu ginere, Rodica noră, 

Eduard, Călin, Alex și Răzvan nepoți.

• societate comercială angajează asistent 
medical generalist. Cerințe: abilități de comuni
care, orientare spre nevoile pacienților si 
abilități de muncă în echipă. CV-urile se trimit 
pe e-mail: deppharma@yahoo.com. TeJ. 
0746/051838. (9/15.06)
• Societate Comercială cu profil medical anga
jează inginer electronist-inginer service 
aparatură Informații latei. 0744/330888.Trimite
ți CV la fax: 0254/740680. (nr. 6/10.05.2007)

Suntem nr. 
in 

județul 
Hunedoara

cuvâjo.

(11/15.05)

• societate comercială cu sediul în Deva, 
atestată Electrica și ANRE angajează inginer 
profil electric, deservent TAF, electricieni și 
muncitori necalificați pentru lucrări de rețele 
electrice. Tel. 0254/223210, 0722/254863. 
(5/15.05)
• lagent, locui de muncă în Italia, femei, salar 
800 euro, plecări imediat. Tel. 0742/870485. 
(2/15.05)

mailto:deppharma@yahoo.com
mailto:deppharma@yahoo.com
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Un inel de materie neagră•Să fie chestionată. Avocații miliardarului Mohamed al-Fayed, tatăl lui Dodi care a murit împreună cu prințesa Diana în august 1997 în urma unui accident de mașină la Paris, au cerut ca regina să fie „abordată în mod direct" în cadrul anchetei judiciare britanice.

ExpOZlțle Aproximativ 200 de fosile de ainozauri și plante vor fi expuse la Muzeul Științei din Hong Kong, începând din 25 mai. (Foto: epa)

EvacuațiWashington (MF) - A- proximativ 2.500 de persoane din statul american New Jersey au fost evacuate din cauza unui puternic incendiu forestier izbucnit ieri, au anunțat surse oficiale. Incendiul a izbucnit într-o rezervație naturală din sudul statului după ce un avion F-16 a lansat un trasor antirachetă în cursul unui exercițiu de rutină. Incendiului afectează 4.800 de hectare de pădure.
Concert 
Robert PlantBucurești (MF) - Concertul pe care Robert Plant îl va susține la București, pe 8 iulie, va a- vea loc într-o parcare a Romexpo, în continuarea unui eveniment care va începe pe 7 iulie, care se dorește a fi un Live Earth românesc, menit să atragă atenția asupra amenințării reprezentate de încălzirea globală. Live Earth reprezintă o serie de concerte realizată la inițiativa lui Al Gore.

Se oferă recom
pensă (Foto: EPA)

■ Astronomii confirmă 
existența materiei negre 
în Univers cu ajutorul lui 
Hubble.Washington (MF) - Astronomii americani au anunțat, marți, că au descoperit un inel de materie neagră într-un grup de galaxii, lucru care constituie proba cea mai importantă de până acum că această substanță misterioasă care formează peste o cincime din Univers există. „Este pentru prima dată când vedem că materia neagră are o structură unică, diferită de cea a gazului sau cea a galaxiilor din grupurile de galaxii”, a explicat James Jee de la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore, unul dintre cercetătorii care au făcut această descoperire.Astrofizicienii au dedus existența materiei negre după ce au constatat că galaxiile aveau o forță gravitațională mult mai mare decât cea care ar fi putut să rezulte doar din masa lor
Aprobat de cenzorii chinezi

Exista un 
suspect Preia Da Luz (MF) - 
Poliția portugheză a 
identificat un suspect 
în cazului fetiței bri
tanice de patru ani 
răpite din camera de 
hotel unde stătea 
împreună cu familia. 
Poliția a extins 
căutările, luni, într-un 
oraș din apropierea 
complexului hotelier 
de unde Madeleine 
McCann a dispărut 
cu aproape două 
săptămâni în urmă. 
Autoritățile por
tugheze au chestio
nat și un bărbat bri
tanic, însă purtătorul 
de cuvânt al poliției 
nu precizat dacă este 
vorba de suspectul în 
acest caz.

Shanghai (MF) - Comisia de cenzură din China a aprobat concertul pe care îl va susține cântăreața Christina Aguilera, la Shanghai, luna viitoare, în ciuda unor momente „sexy” din spectacolul acesteia. în

12 zile de cinema la Cannes
■ Wong Kar-wai și 
Norah Jones au deschis 
a 60-a ediție a Festivalu
lui de la Cannes.

i Yogli are 354 kilograme, a fost adus de la grădina zoologică Tuscany și în curând va sta la'grădina zoologică din

Cannes (MF) - „My blueber- ry nights”, primul lungmetraj în limba engleză al chinezului Wong Kar-wai, în care cântăreața de jazz Norah Jones debutează ca actriță, a deschis, ieri seara, Festivalul de film de la Cannes, care afișează un program variat la împlinirea a 60 de ediții.Staruri hollywoodiene și tinere talente se vor întâlni pe Croazetă până pe 27 mai, pentru a sărbători cu fast cea de-a 60-a ediție a unuia dintre cele mai mari festivaluri de cinema din lume, al cărui juriu este
Munchen împreună cu Lisa, mama celebrului ursuleț Knut. (Foto: EPA)

Mary J. Blige, premiată
Los Angeles (MF) - Mary J. Blige va primi din partea Asociației americane a compozitorilor premiul Voice of Music pentru contribuția sa la dezvoltarea muzicii contemporane, potrivit organizatorilor evenimentului. Diva stilului R&B este câștigătoare a trei premii Grammy la ediția de anul acesta. Premiul Voice of Music îi va fi prezentat cântăreței pe 25 iunie, la cea de-a 20-a ediție a Rhythm & Soul Music Awards. Blige (36 ani) a lansat pe piață șapte albume care au ajuns pe primele locuri în topurile muzicale pe parcursul celor 15 ani de carieră. în afară de Grammy, Blige a mai fost premiată la American Music Awards, Billboard Music Awards și MTV Video Music Awards.

Atlantis pe rampă (Foto: epa)

Inelul „văzut" de telescopul
Hubble (Foto: EPA)vizibilă. „Deși este invizibilă, această materie neagră a mai fost descoperită și înainte în alte părți ale universului, dar niciodată nu s-a diferențiat atât de bine de restul gazelor calde și al grupurilor de galaxii”, a adăugat acesta.în august 2006, astronomii americani au declarat că au detectat prezența materiei negre în timp ce observau coliziunea dintre două grupuri de galaxii. Inelul se situează în grupul de galaxii (ZwC10024+1652) la cinci miliarde de ani lumină de Pământ.
2006, comisia de cenzură din China le-a interzis membrilor trupei Rolling Stones să cânte anumite melodii cu conținut sexual mai explicit. Tot în 2006, autoritățile au anulat im concert al cântărețului de hip hop Jay-Z din cauza versurilor indecente.O sursă apropiată organizatorului concertului care ya fi susținut de Christina Aguilera a declarat că aceasta a reușit să obțină aprobările necesare și că biletele vor fi disponibile în curând pentru fani. Concertul este programat pe 26 iunie.

Filmul lui Wong Kar Wai, cu Norah Jones și Jude Law, a deschis 
festivalul (Foto: EPA)prezidat de regizorul britanic Stephen Frears, Ieri a avut loc ceremonia de deschidere, pre
Așezată pe rampa de lansare

Washington (MF) - Naveta spațială Atlantis a fost reașezată, marți, pe rampa de lansare de la Centrul spațial Ke- nnedy din Florida, în vederea lansării pe Stația Spațială Internațională, eveniment prevăzut începând cu 8 iunie, a anunțat agenția spațială americană (NAȘA). Atlantis a fost transportată în hangar, la sfârșitul lunii februarie, după ce rezervorul extern al vehicu

zentată de actrița germană Di- ane Kruger și retransmisă pe Canal+. Cu această ocazie a 
lului spațial a fost afectat de o grindină puternică. Incidentul a forțat NAȘA să amâne lansarea prevăzută inițial pentru mijlocul lunii martie.Data finală a lansării va fi decisă în cadrul unei reuniuni a responsabililor programului. Naveta va putea fi lansată în perioada 8 iunie - 17 iulie. După această perioadă, o nouă fereastră de lansare se va deschide pe 5 august. 

fost prezentat un scurtmetraj în regia lui David Lynch, „Absurda”, cadou de aniversare din partea cineastului. Festin valul de la Cannes înseamnă șW strălucire și o doză de „gla- mour” va fi administrată pe 24 mai, când va fi prezentat în premieră mondială filmul „Ocean's 13”, în regia lui Steven Soderbergh. La eveniment vor fi prezenți o parte din actorii care au jucat în a- cest lungmetraj, proiectat în afara competiției: George Clo- oney, Matt Damon, Brad Pitt și Al Pacino. Marți, fanii au început deja să instaleze scaune pliante și taburete la baza scărilor. Festivalul de la Cannes le va oferi 12 zile de visuri, paiete, staruri, ambiții artistice, decepții, într-un cuvânt: cinema.
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Expoziția „Biood works” a rost ianugu- rată la galeria Bankro- 1bber din Londra. Lucrările sunt realizate de Pete Doherty cu propriul Sânge. (Foto: EPA)


